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2019،  نومبر    21 
 

 سال روپےکےمقابلےمیںرواں ارب223کے سال شعبےنےگزشتہ نجی

  لیا روپےقرض ارب1اعشاریہ4منفی
 ارب1اعشاریہ4 منفی سال رواں میں مقابلے کے روپے ارب 223کے سال گزشتہ نے شعبے نجی)جنگ نمائندہ(کراچی

 بند یونٹس کم،صنعتی سرگرمیاں معاشی سے سختی کی پالیسی زری کہ ہے موقف کا صنعتکاروں۔ لیا قرض روپے

 ارب 223کے سال گزشتہ نے شعبے نجی مطابق، کے تفصیالت۔ہوئی شکنی حوصلہ سے ٹیکسز اضافی ہورہےہیں،

 شعبے نجی نے الگت کی قرضوں بھاری۔ہے لیا قرض روپے ارب1اعشاریہ4 منفی سال رواں میں مقابلے کے روپے

 سختی کی پالیسی زری کہ ہے کہنا کا کونسل بزنس پاکستان او، ای سی۔ ہے کردیا شکار کا جمود کو کاری سرمایہ کی

 کہ ہے کہنا کا ایشن ایسوی سائٹ چیف ان پیٹرن کہ جب۔ ہوئیں متاثر سرگرمیاں معاشی باعث کے ڈیوٹی درٓامدی اور

 کہ ہے کہنا کا بینکاروں اور کاروں صنعت۔ رہا سوچ نہیں کا دینا وسعت میں اس کوئی اور ہیں ہورہے بند یونٹس صنعتی

 کی طلب اور ہیں ہوئے دبے تلے ڈپوزٹ وہ اور ہے کردیا دور سے چینلز بینکنگ کو شعبے نجی نے قرضوں بھاری

 ماہ چارہ کے سال مالی رواں قرضے کے بینک گئے دیئے کو شعبے نجی۔ہے کردیا ہلکان مزید انہیں نے روی سست

 پہنچنے کو کاروبار وہ کہ ہے پڑا دبائو پر سازوں پالسی باعث کے جس ہیں، ہوچکے منفی میں عرصے کے زائد سے

 اسٹیٹ۔ہے شامل استحکام معاشی درمیان کے نمو گرتی اور اضافہ میں سود شرح میں جس کریں، مدد میں نقصان والے

 1اعشاریہ4 منفی 2019نومبر، یکم تا جوالئی یکم کریڈٹ کا شعبے نجی کہ ہے ہوتا ظاہر سے اعدادوشمار کے بینک

 بی پی( کونسل بزنس پاکستان۔گئے لیے قرضے کے روپے ارب223 برس گزشتہ میں مقابلے کے جس تھا، روپے ارب

 کسی جہاں کہ تھا کہنا کا ان۔ہیں افعال کے الگت اور ضرورت قرضے کہ تھا کہنا کا ملک احسان او، ای سی کے)سی

 عام کی معیشت وہاں تو ہیں ہوتے پھنسے ریفنڈز ٹیکس کے ان کہ کیوں ہے ہوتی ضرورت کی قرضوں میں کاروبار

 فیصد16سے14 شرح جہاں ہے سختی ایک بھی الگت کی قرضوں۔ہے کرتی متاثر کو سطح کی قرضوں روی سست

 گزشتہ کہ جو اقدامات ریگولیٹری متعلق سے ڈیوٹی درٓامدی ساتھ کے سختی مسلسل کی پالیسی زری۔ہے ہوتی ساالنہ

 انتظار نے تاجروں اور افراد کاروباری۔ہوئیں متاثر سرگرمیاں معاشی باعث کے اس گئے، لیے دوران کے سال مالی

 سے جنوری گزشتہ۔تھا تحرک مسلسل کی سود شرح اور تبادلہ شرح وجہ کی جس ، رکھی کیے اختیار پالیسی کی کرنے

 چیف کے بینک بڑے ایک۔بڑھایا تک فیصد 25اعشاریہ13 سے پوائنٹس بیسز750 سود شرح بھی نے بینک مرکزی

 کہنا کا ان۔ہے دور سے ہونے مثبت کریڈٹ کا شعبے نجی کہ بتایا پر شرط کی کرنے نا ظاہر نام اپنا نے افسر ایگزیکٹیو

 بینک مرکزی کہ یہ تاوقت جاسکتی کی نہیں توقع کی بازیابی جلد میں اس۔ گے ہوں مشکل ماہ 18 سے 12 ٓائندہ کہ تھا

 تین میں عمل کے بازیابی کہ تھا کہنا کا ان۔کرے فراہم طلب کی کریڈٹ کارپوریٹ اور کرے معاونت میں نمو کے اس

 لیے اس کہ تھا کہنا کا ان۔گی ٓاجائے پر معمول سود شرح اور نمو پی ڈی جی کہ جب ہیں سکتے لگ سال چار سے

 مالی گزشتہ۔ہوگا کرنا ایسا بھی کو شعبوں زرعی اور ایز ایم ایس کہ جب ہوگی کرنا مدد کی شعبوں حقیقی کو بینکوں

 گزشتہ۔ہوگیا دوران کے 2019 سال مالی روپے ارب 693 کریڈٹ کا شعبے نجی ہوکر کم سے روپے ارب 775 کے سال
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 دوران کے سال مالی رواں بینک مرکزی کہ جب۔رہی 3اعشاریہ17 شرح پی ڈی جی سے کریڈٹ دوران کے سال مالی

 3اعشاریہ3 کے برس گزشتہ نمو شرح کہ ہے توقع کو ایف ایم ٓائی کہ جب۔ ہے رہا دیکھ اضافہ فیصد4سے3 میں معیشت

 کاروباری ہوئے دیکھتے کو معیشت مدھم کہ ہے ماننا کا کاروں تجزیہ۔گی ہوجائے فیصد 4اعشاریہ2 ہوکر کم سے فیصد

 تا جوالئی۔گے ہوں کم قرضے بینک کہ ہیں مطمئن سے حوالے کے شعبوں متعدد تاجر اور کار صنعت افراد،

 قبل سال ایک کہ جب لیا، قرض روپے ارب 2اعشاریہ 848 سے بینکوں نے کمپنیوں ٹیکسٹائل دوران کے 2019ستمبر،

 کہنا کا بلوانی جاوید چیف ان پیٹرن کے انڈسٹری اینڈ ٹریڈ برائے ایشن ایسوسی سائٹ۔تھا گیا لیا قرض روپے ارب 853

 شعبے نجی ہے ظاہر۔رہا سوچ نہیں میں بارے کے دینے وسعت اسے بھی کوئی اور ہیں ہورہے بند یونٹس صنعتی کہ تھا

 اور ترقی انہیں جب ہیں کرتے کاری سرمایہ ہی وقت اس افراد کاروباری کہ تھا کہنا مزید کا ان۔ہے ہورہا کم کریڈٹ کا

 سود شرح زیادہ بھی سے اس اور ٹیکسز بڑے مسائل، لیکویڈیٹی کو کنندگان برٓامد کہ جب اب۔ہے ٓاتا نظر امکان کا منافع

 تھا کہنا کا شہزاد خرم او، ای سی کے کور بیٹا ایلفا کمپنی ایڈوائزری فناشل۔ہیں ہورہے بند یونٹس صنعتی تو ہے سامنا کا

 اور اضافہ میں ٹیکس کہ تھا کہنا کا ان۔ہے اضافہ میں سود شرح وجہ بنیادی کی کمی میں کریڈٹ کے شعبے نجی کہ

 سوچنے میں بارے کے ترقی معاشی وقت یہ۔ہے کررہا پست حوصلے کے قرضوں کے شعبوں نجی بھی دبائو کا طلب

 سرمایہ میں برٓامدات سے کمی کی الگت میں کرنے کاروبار میں ان۔ ہیں ہوسکتے شامل عوامل متعدد میں ان ہے، کا

 تھا کہنا کا ان۔ہے جاسکتا کیا ٓاغاز الکر کمی میں سود شرح میں پالیسی زری ٓائندہ اور کرکے افزائی حوصلہ کی کاری

 وہ ہے وجہ کی رکھنے برقرار اضافہ میں سود شرح کہ جو مہنگائی کہ ہوگا اندازہ کو بینک اسٹیٹ کہ ہے امید انہیں کہ

 کے جمعے نے انہوں۔ہے نہیں طلب وجہ سکی ا اور ہے سے وجہ کی قیمت گرتی کی روپے اور ٹیرف توانائی بڑھتے

 کو طلب کی الگت کی قرضوں بڑے کہ کہا ہوئے دیتے حوالہ کا اجالس کے کمیٹی پالیسی زری والے ہونے)کل(روز

 ٹریژری کے ماہ 12سے3 موجودہ لیے کے کاری سرمایہ ملکی غیر۔ہے نہیں وجود کا جس ہے ضرورت کی کرنے قابو

 دہندگان قرض۔ہیں شامل شعبے دونوں سرکاری اور نجی میں جس ہیں، ٓائے سامنے سے الگت بڑی کی معیشت مقامی بلز

 بینکنگ کہ تھا کہنا کا بینکار سینئر ایک۔ہوں پیپرز سرکاری پاک سے خدشات جہاں ہیں دیتے ترجیح کو دینے نقد وہاں

 سود شرح بڑھتے اور روی سست معاشی کہ جو ہے گیا دیکھا اضافہ تھوڑا میں قرضوں پرفارمنگ نان کے صنعت کی

 انڈسٹری اینڈ کامرس ٓاف چیمبرز پاکستان ٓاف فیڈریشن۔ہیں رہے پھول پھل مسلسل شعبے کچھ تاہم۔ہے سے حوالے کے

 اور اپ مارک پر قرضوں پر سود شرح موجودہ افراد کاروباری کہ تھا کہنا کا بیگ اختیار چیئرمین وائس سینئر کے

 کہ کیوں تھیں کی محدود ضروریات مالی اپنی نے برادری کاروباری کہ تھا کہنا کا ان۔ کرسکتے نہیں خدمات کی پرنسپل

 سابق کے ڈیولپرز اینڈ بلڈرز ٓاف ایشن ایسوسی۔تھے کرسکتے نہیں خدمت کی فنانسنگ پر سود شرح فیصد17- 16 وہ

 زیادہ الگت کی کرنے کاروبار کہ کیوں گئی دیکھی نمو منفی میں صنعت تعمیراتی کہ تھا کہنا کا جیوا عارف مین چیئر

 رہے لے نہیں لیے اس قرضے سے بینکوں کمرشل ڈیولپرز اور بلڈرز کہ تھا کہنا کا ان۔تھا دبائو کا طلب ساتھ کے ہونے

 میں ریگولیشنز پر نام کے ڈاکومینٹیشن بھی نے ٓار بی ایف کہ تھا کہنا مزید کا ان۔تھی زیادہ بہت سود شرح کہ کیوں

 صنعتوں تعمیرات کہ تھا کہنا مزید کا ان۔ہوئی شکنی حوصلہ کی افراد کاروباری بھی سے وجہ کی جس ہے، کی سختی

۔گی ہوجائے مبتال میں روی سست صنعت پوری تو ہوگا شکار کا روی سست شعبہ یہ جب اور ہے ماں کی  
 


