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 کمی فیصد 31 میں خسارہ اکاؤنٹ کرنٹ اضافہ، میں برٓامدات سال مالی رواں

  بریفنگ کی ٹیم اقتصادی کو وزیراعظم ہوئی،
 ہوا منعقد اجالس کا ٹیم اقتصادی کو جمعہ میں صدارت کی خان عمران وزیراعظم) ایجنسیاں نیوز(ٓاباد،کراچی اسالم

 اور کرنے کم خسارہ اکأونٹ کرنٹ اضافے، میں برٓامدات ماحول، کاروباری صورتحال، اقتصادی موجودہ میں جس

 کہ ٓایا میں مشاہدہ دوران کے اجالس۔ گیا لیا جائزہ کا اقدامات حکومتی گئے اٹھائے لئے کے استحکام کے معیشت

 خسارہ اکأونٹ کرنٹ جبکہ اضافہ میں برٓامدات ٓائیں، میں دیکھنے تبدیلیاں مثبت ءسے2019 جوالئی سال مالی رواں

 عالمی۔ گی ہو کمی میں قیمتوں کی تیل ءکو2019 ستمبر یکم کہ کی ظاہر توقع بھی یہ جبکہ ہوئی کمی فیصد 31

 سپورٹ والی جانے دی میں بجٹ سے جانب کی بینک ترقیاتی ایشیائی اور بینک ورلڈ بالخصوص اداروں مالیاتی

 کے برادری تاجر لئے کے ترقی اور استحکام معاشی کہ گیا کیا اتفاق پر بات اس دوران کے اجالس۔ ہے ہوئی بحال

 توجہ خصوصی پر فروغ کے ایز ایم ایس کہ کی ہدایت نے وزیراعظم۔ گا جائے بڑھایا کو عمل کے چیت بات ساتھ

 اسٹینڈرڈز ادارے عالمی کے ریٹنگ معاشی جبکہ۔سکیں پھول پھل انٹرپرائزز ایسے میں ملک تاکہ جائے کی مرکوز

 خسارہ مالیاتی گی، رہے برقرار ‘مائنس بی’ ریٹنگ کی معیشت پاکستانی مطابق کے رپورٹ جاری کی پوورز اینڈ

 کی اصالحات معاشی مستقل کو پاکستان ہیں، ْکن پریشان لیے کے معیشت پاکستانی ادائیگیاں ملکی غیر اور

 ڈی جی خسارہ تجارتی ، فیصد 4 اعشاریہ 2 شرح کی ترقی معاشی کی پاکستانی مطابق کے رپورٹ ہے، ضرورت

 لیے کے بڑھانے ٓامدنی کو پاکستان۔ ہے امکان کا رہنے فیصد 8 شرح کی مہنگائی اور رہنے فیصد 9 کا پی

 میں کراچی ادھر۔ گی جائے ہو شروع ہونا مستحکم معیشت پاکستانی بعد کے 2020 سال گی، ہو دینا توجہ خصوصی

 کے مبادلہ زر سے مہینوں کچھ پچھلے کہ کہا نے باقر رضا بنک اسٹیٹ ہوئےگورنر کرتے خطاب سے تقریب

 رکھیں بھروسہ کہ ہے گزارش ہورہاہے، اضافہ ٓاہستہ ٓاہستہ میں ذخائر اب ہے، گئی رک اب کمی مسلسل میں ذخائر

 ہے، اندازہ کا رہنے تک فیصد 13 شرح کی مہنگائی لئے کے سال مالی رواں کا ایف ایم ٓائی۔ ہے ہورہی بہتری

 شروع بڑھنا جیسے جیسے ریٹ ایکسچینج رہا، بڑھتا سے تیزی خسارہ اکاونٹ کرنٹ دروان کے 2017 سے 2014

 تک ڈالر ارب ایک خسارہ اکاونٹ کرنٹ سے وجہ کی جس گئی ہو شروع ٓانا کمی میں اکاونٹ کرنٹ تو ہوا

۔ہے نہیں زیادہ تو دیکھیں سود شرح ہوئے دیکھتے کو رپورٹ کی ایف ایم ٓائی اگر کہا نے رضاباقر۔گرگیا  

 


