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2019،  نومبر    05 
 
 

  !میں خسارے بینک اسٹیٹ
 کے رہنمائی کی سیکٹر بینکنگ خصوصًا اقتصادیات قومی جو پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ مطابق کے رپورٹ ایک

 کے حکومت جو گیا چال میں خسارے کے زائد سے روپے ارب ایک خود ہے، رکھتا حیثیت کی ہڈی کی ریڑھ لئے

 طرح کی اداروں قومی دوسرے والے جانے میں خسارے تو گیا پایا نہ قابو بروقت پر اس اگر۔ ہے فکریہ لمحٔہ لئے

 ارب176 کو بینک اسٹیٹ میں2018 سال مالی کہ ہے غور قابِل بات یہ۔ ہے احتمال کا ہونے دائمی بھی مسئلہ یہ

 بنتا روپے ارب276 فرق یہ سے خسارے متذکرہ کے روپے ارب ایک سال اس برعکس کے اس ہوا منافع کا روپے

 سے اضافے کے فیصد87 ٓامدن سودی دوران کے سال مالی گزشتہ مطابق کے رپورٹ جائزہ ساالنہ کی بینک۔ ہے

 کروڑ13 ارب506 کو بینک باعث کے کمی میں قدر کی روپے اور ہے پہنچی جا تک روپے کروڑ19 ارب546

 کروڑ42 ارب11 پر چھاپنے بانڈز انعامی اور نوٹ نئے سال اس مطابق کے رپورٹ متذکرہ۔ ہوا نقصان کا روپے

 روپے کروڑ47 ارب50 بعد کے اضافے فیصد پانچ اخراجات مجموعی طرح اس۔ ہوا صرف سرمایہ کثیر کا روپے

 کے روپے ارب72 سے چڑھائو اتار میں قدر کی روپے میں سال مالی گزشتہ میں مقابلے کے اس۔ گئے پہنچ تک

 ڈالر وجہ اصل کی صورتحال ساری اس۔ تھا ہوا منافع کا کروڑ67 ارب175 پر طور مجموعی باوجود کے نقصان

 نئے کے بینک اسٹیٹ۔ ہے ضروری النا واپس پر سطح پرانی جسے ہے کمی میں قدر کی روپے میں مقابلے کے

 پیشہ میں اداروں مختلف سمیت ایف ایم ٓائی سنبھاال، چارج کا عہدے اپنے کو مئی4 نے جنہوں باقر رضا گورنر

 توقعات بہت سے ان کو قوم میں تناظر کے پوزیشن متذکرہ کی بینک اسٹیٹ۔ ہیں رکھتے تجربہ وسیع کا امور ورانہ

 اپنا میں نکالنے سے مشکل اس کو بینک مرکزی کے ملک میں روشنی کی رپورٹ تازہ کہ چاہئے کو حکومت۔ ہیں
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