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کراچی (اسٹاف رپورٹر) اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں اضافہ کرکے 6سے 6.5فیصدکردیا، اسٹیٹ بینک کے مطابق

جاری اور مالیاتی خسارے بڑھ گئے، 10ماه میں مہنگائی کنٹرول رہی، اب بڑھنے کا خدشہ ہے، مالی سال 18ء میں

معاشی نمو 5.8فیصد کی سطح حاصل کرے گی جو 13سال کی بلند ترین نمو ہوگی، عمومی مہنگائی معتدل اور

6فیصدکے ساالنہ ہدف سے خاصی کم رہنے کا امکان ہے، حکومت نے مالی سال 19ء کیلئے حقیقی جی ڈی پی نمو کا

ہدف 6.2فیصد مقرر کردیا،یکم جوالئی تا 18مئی بینکاری شعبے کے خالص بیرونی اثاثوں میں 600ارب روپے کی کمی

ہوئی۔ تفصیالت کے مطابق اسٹیٹ بینک نے برآمدات میں اضافے اور رقوم کی محدود آمد کے باعث توازن ادائیگی کی

صورتحال میں بگاڑ آنے اور مالیاتی خسارے کے نظرثانی شده تخمینہ کی وجہ سے قلیل مدتی معاشی استحکام کو

خطرات کے پیش نظر شرح سود50بی پی ایس بڑھا کر6سے6.5فیصدکر دیا ہے تاہم اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ عبوری

تخمینے کے مطابق پاکستان کی معاشی نمو مالی سال 18ء کے لیے 5.8فیصد کی سطح حاصل کرے گی جو 13سال کی

بلند ترین نمو ہوگی، ساتھ ہی

عمومی مہنگائی معتدل ہے اور توقع ہے کہ 6.0فیصد کے ساالنہ ہدف سے خاصی کم رہے گی۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان

نے جمعےکو جاری زری پالیسی بیان میں کہا ہے کہ عمومی مہنگائی بلحاظ صارف اشاریہ قیمت (CPI) مالی سال 18ء

کے پہلے دس مہینوں میں اوسطًا 3.8فیصد کی سطح پر ہے جس کی بڑی وجہ کم غذائی مہنگائی ہے،حقیقت یہ ہے کہ

جوالئی تا اپریل مالی سال 18ء کے دوران اوسط غذائی مہنگائی 1.8فیصد رہی جبکہ سال بسال غذائی مہنگائی مارچ
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اور اپریل 2018ء میں صفر کے قریب تھی۔ گندم اورچینی کے کافی ذخائر کے ساتھ تلف پذیر اشیا کی مناسب فراہمی

کی بنا پر یہ ممکن ہوا۔ اس کے برخالف پچھلے 2ماه کے دوران سال بسال غیرغذائی غیر توانائی قوزی مہنگائی کی

اوسط بڑھ کر 6.4فیصدہوگئی جس سے معیشت میں مہنگائی کے دبائو میں اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔

   


