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2019،  ستمبر    17 
 
 

 مہنگائی برقرار، سود شرح فیصد 13.25 اثرات، کے روی سست پر ٓاٹوسیکٹر

  بینک اسٹیٹ گی، رہے درمیان کے فیصد 11 ،12
 پر فیصد ؍13.25 کو سود شرح بنیادی کیلئے ماہ ؍2 ٓائندہ نے پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ) رپورٹر اسٹاف(  کراچی

 میں ء 20 سال مالی کہ کی ظاہر توقع نے کمیٹی پالیسی زری کہ ہے کہا ہوئے کرتے اعالن کا رکھنے برقرار

۔گی رہے درمیان کے فیصد 12-11 اوسطًا مہنگائی  
 

 مالی رواں شرح کی ترقی معاشی ہیں، خدشات کے بڑھنے رفتار کی مہنگائی باوجود کے رکھنے برقرار سود شرح

۔ہیں رہے جا دیکھے گہرے زیادہ پر سیکٹر اسٹیل اور ٓاٹو اثرات کے روی سست معاشی۔ ہے متوقع فیصد ؍3.5 سال  
 

 کی ریکارڈ کمی میں خسارے کے کھاتوں رواں۔ ہے ہوا کم دبائو کا ادائیگیوں بیرونی مطابق کے بینک مرکزی  

۔ہے گئی  
 

 پالیسی زری کی) پی بی ایس( پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ مطابق کے اعالمیہ کردہ جاری کو پیر مطابق کے تفصیالت

۔ہے کیا فیصلہ کا رکھنے برقرار پر فیصد ؍13.25 اسے اور کی نہیں تبدیلی کوئی میں ریٹ پالیسی نے کمیٹی  
 

 کے کمیٹی پالیسی زری ءکو2019 جوالئی 16 میں گوئیوں پیش کی مہنگائی کیلئے ؍ 20 سال مالی مطابق کے بینک

 نظر نقطہ اس کے کمیٹی پالیسی زری فیصلہ یہ باعث کے جس ہوئی نہیں تبدیلی کوئی تک اب سے اجالس پچھلے

۔ہے کرتا عکاسی کی  
 

 مہنگائی موقف موجودہ کا پالیسی زری پر بنیاد کی معلومات دستیاب کہ تھا بھی نظر نقطہ یہ کا کمیٹی پالیسی زری

۔تھا مناسب لئے کے النے تک ہدف کے حدود کی فیصد 7-5 دوران کے ماہ 24 اگلے کرکے کم کو  
 

 اجالس کے کمیٹی پالیسی زری گذشتہ نے کمیٹی پالیسی زری میں کرنے فیصلہ یہ کہ ہے گیا بتایا مزید میں اعالمیہ

 نتیجے کے اس اور تبدیلیوں والی ہونے میں شعبوں مالیاتی اور بیرونی حقیقی، حاالت، معاشی اہم کے تک اب سے

۔کیا غور پر نامے منظر پر مہنگائی اور کیفیات زری والی ہونے پیدا میں  

 


