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2020، جنوری   30 
 

  ! معیشت رفتاِر
 کرتا جاری رپورٹ جو ساتھ کے اعالن کے پالیسی مانیٹری لئے کے ماہی سہ اگلی بعد ماہ تین ہر پاکستان دولت بینک
 میں معاملوں کئی پیمانہ یہ۔ ہے جاسکتا کہا پیمانہ کا دیکھنے سمت اور رفتار کی معیشت اسے سے اعتبار ایک ہے،

 صورت کی ٓارا و تجاویز کی ان اور کا رہنمائی لئے کے ہولڈرز اسٹیک اور ماہرین کے شعبوں کےمختلف معیشت
 سود شرح بار تیسری مسلسل اور رپورٹ گئی کی جاری روز کے منگل۔ ہے بنتا بھی ذریعہ کا معاونت میں سازی پالیسی
 سمیت مایوسی اظہار کے تجارت و صنعت ایوانہائے وفاق پر اعالن پالیسی کے جانے رکھے پر سطح کی فیصد13.25
 اور سطح بلند کی سود کہ ہے یہ نظر نقطہ کا حلقوں کاروباری و صنعتی۔  ٓایاہے سامنے رّدعمل ابتدائی کا شعبوں مختلف
 کا پالیسی مانیٹری۔ ہے گیا رہ پیچھے سے سب میں خطے میں شعبے کے برٓامدات عزیز وطن باعث کے ٹیکسوں بھاری
 صرف نہ سود شرح حقیقی کہ تھا کہنا میں کانفرنس پریس کا رضا باقر ڈاکٹر بینک اسٹیٹ گورنر ہوئے کرتے اعالن

 عام تک جہاں۔ ہے کم بھی سے شرح کی ممالک دوسرے کئی بلکہ سے فیصد تین سود شرح تاریخی روایتی کی پاکستان
 کی اداروں اور منیجرز اکنامک کہ ہے یہ صرف پیمانہ کا رفتار اور سمت کی معیشت لئے کے اس ، ہے تعلق کا ٓادمی

 کی حاالت اپنے ٓادمی عام کہ ہے یہ بات اہم۔ ہوا ظاہر اثر کیا میں زندگی اپنی کی) ٓادمی عام( اس کا تدابیر کردہ اختیار
 ہے کرتا شکایت کی مہنگائی لگام بے جس کی ضروریہ اشیائے والی کہالنے ‘‘باسکٹ فوڈ’’ سے حوالے کے تلخیوں

 دھچکوں کے قیمتوں غذائی کہ ہے کرتا تسلیم اور کرتا نہیں انکار بھی بینک اسٹیٹ طرح کی حلقوں حکومتی سے اس
 یہ بینک مرکزی تاہم۔ ہیں رہے الحق خطرات مدتی مختصر کے مہنگائی پر بنا کی اضافے میں نرخوں یوٹیلیٹی اور

 دبائو کا مہنگائی میں نتیجے کے جن ہیں ایسے عوامل کئی سمیت بہتری میں عمل کے سپالئی کہ ہے دالرہا بھی حوصلہ
 لگایا اندازہ کا رہنے فیصد بارہ سے گیارہ شرح کی زر افراط دوران کے سال مالی رواں۔ ہے توقع کی ہونے کم بتدریج

 تک فیصد7 سے5 زر افراط کہ گیا کہا۔ ہے یہی بھی وجہ کی رکھنے پر سطح کی فیصد13.25 سود شرح اور ہے گیا
 دورجلد عبوری موجودہ کا زر افراط کہ گیا کیا واضح۔ گا جائے کرلیا حاصل میں ماہیوں سہ چند ہدف کا رکھنے محدود

 کا رضا باقر ڈاکٹر کا دینے قرار پالیسی خاص کی بینک مرکزی کو افزائی حوصلہ کی صنعتوں برٓامدی۔ گا ہوجائے ختم
۔ گی بنے ذریعہ بھی کا اضافے میں روزگار مواقع اور بڑھانے ذخائر کے زرمبادلہ عملی حکمت یہی۔ہے ٓائند خوش بیان
 جلد کیلئے برٓامدکنندگان اورچھوٹے جانے لے تک روپے ارب200 حد کی قرضوں میں سیکٹر ایکسپورٹ میں باب اس

 مستحکم کے ریٹ ایکسچینج ، ہونے کم تک حد لحاظ قابل خسارہ اکائونٹ کرنٹ۔ ہے ذکر قابل فیصلہ کا النے پالیسی
 حوصلہ اعالنات کے ہونے مطابق کے وعدوں گئے کئے سے ایف ایم ٓائی اور رہنے ٹریک درست ترقی مالیاتی ہونے،

 رفت پیش خاصی بھی میں ضمن کے نکلنے باہر سے لسٹ گرے کی فیٹف کہ ہے بخش تسلی بات یہ جبکہ۔ ہیں افزا
 طرف کی کفالت خود جلد کر نکل سے صورتحال موجودہ کی کمی میں پیداوار شعبہ زرعی کہ ہو اچھا ہی کیا۔ ہوئی
۔ ہیں رہے دے توجہ خود پر تدابیر کی کمی میں مہنگائی خان عمران وزیراعظم کہ ہے ذکر قابل بات یہ۔ ٓائے نظر بڑھتا
 دیا سگنل کا درٓامد کی چینی اور گندم باوجود کے اعتراضات بعض نے انہوں میں اجالس کے کابینہ روز کے منگل
 کی اٹھانے فائدہ سے تجربات کے چین کیلئے فروغ کے زراعت اور کمی میں غربت میں اجالس اور ایک جبکہ

 مثبت حقیقی سے نظر نقطہ کے دمیٓا عام مگر ہیں رہے بڑھ میں سمت درست معامالت بظاہر۔ کی اجاگر ضرورت
۔ہوجائیں دستیاب میں ٓامدنی محدود کی اس ضروریہ اشیائے تمام سمیت ‘‘باسکٹ فوڈ’’ کہ ہے یہ اشاریہ  

 


