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((AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd))  

  

RReepprroodduuccttiioonn  oorr  ttrraannssllaattiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  wwoorrkk  wwiitthhoouutt  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  
tthhee  ccooppyyrriigghhtt  oowwnneerr  iiss  iilllleeggaall..  RReepprroodduuccttiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppuubblliiccaattiioonn,,  
ssttoorriinngg  iinn  rreettrriieevvaall  ssyysstteemm,,  oorr  ttrraannssmmiissssiioonn  iinn  aannyy  ffoorrmm  rreeqquuiirreess  aa  pprriioorr  
ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  BBIIRRFF  iinn  wwrriittiinngg..    
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((TThhiiss  aarrttiiccllee  hhaass  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  iinn  eelleeccttrroonniicc  mmooddee  wwiitthh  aa  pprriioorr  
ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  aauutthhoorr  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  IItt  wwaass  ffiirrsstt  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  
rreeppuutteedd  EEnngglliisshh  ddaaiillyy  ooff  PPaakkiissttaann,,  ““DDaawwnn””,,  oonn  22  JJuunnee,,  22000088..))  

  
TTHHEE  rreecceenntt  pprriiccee  hhiikkee  eessppeecciiaallllyy  ooff  ffoooodd  iitteemmss  hhaass  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  tthhee  eeccoonnoommyy..  TThhee  
ssaallaarriieedd  mmaassss  iiss  tthhee  wwoorrsstt  ssuuffffeerreerr..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  oovveerrccoommee  tthhee  wwhheeaatt  
ccrriissiiss  iinn  iitt  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ccaauugghhtt  nnaappppiinngg  oonn  tthhee  ffoooodd  iinnffllaattiioonn  ffrroonntt..  

OOffffiicciiaall  ssttaattiissttiiccss  rreelleeaasseedd  iinn  FFeebbrruuaarryy  22000088  sshhoowweedd  1188  %%  iinnccrreeaassee  iinn  ffoooodd  pprriicceess,,  tthhee  
hhiigghheesstt  mmoonntthhllyy  iinnccrreeaassee  iinn  OOccttoobbeerr..  FFoooodd  iinnffllaattiioonn  hhaass  rreeggiisstteerreedd  33..0044  %%  iinnccrreeaassee  iinn  
JJaannuuaarryy  22000088  aass  ccoommppaarreedd  wwiitthh  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr..  

TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  rreecceennttllyy  aannnnoouunncceedd  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  aavveerraaggee  llaabboorr  wwaaggeess  ttoo  RRss..  66,,000000  
ppeerr  mmoonntthh..  IInn  wwee  sseeee  tthhee  pprriiccee  ooff  fflloouurr  hhiittttiinngg  aatt  aarroouunndd  RRss..  2255  ppeerr  kkgg..  RRiiccee  pprriiccee  ppeerr  kkgg  
hhaass  ggoonnee  uupp  ttoo  RRss..  110000  aanndd  aabboovvee,,  ssuuggaarr  aabboouutt  RRss..  2288  ppeerr  kkgg  aanndd  mmiill  RRss..  4400  ppeerr  lliitteerr  aanndd  
ssoo  oonn  aanndd  ssoo  ffoorrtthh..  NNootthhiinngg  iiss  lleefftt  uunnttoouucchheedd  aass  ffaarr  aass  iinnccrreeaassee  iinn  pprriicceess  ooff  eesssseennttiiaall  iitteemmss  
iiss  ccoonncceerrnneedd..    

MMiinniimmuumm  wwaaggeess  iiss  sseett  aatt  RRss..  66,,000000  ppeerr  mmoonntthh..  PPeeooppllee  wwiitthhiinn  tthhiiss  rraannggee  ooff  ssaallaarryy  aarree  
oobbvviioouussllyy  nnoott  tthhoossee  wwhhoo  ssppeenndd  RRss..  66,,000000  iinn  lluuxxuurriieess..  TThhiiss  iiss  oobbvviioouussllyy  tthhee  ccllaassss  wwhhiicchh  iiss  
eevveenn  uunnaabbllee  ttoo  mmeeeett  ttwwoo  ssqquuaarree  mmeeaallss  aa  ddaayy..  MMaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ssppeenndd  mmoorree  tthhaann  5500  
ppeerrcceenntt  ooff  tthheeiirr  ssaallaarryy  oonn  kkiittcchheenn  iitteemmss  lliikkee  fflloouurr,,  rriiccee,,  mmiillkk  aanndd  vveeggeettaabblleess..  MMeeaatt  hhaass  
bbeeccoommee  aa  ddrreeaamm  ffoorr  tthheemm..  IIff  ccaallccuullaatteedd  iinn  ddeettaaiill,,  aann  aavveerraaggee  ffaammiillyy  ccoonnssuummeess  aabboouutt  44--55  
kkgg  ooff  fflloouurr  ppeerr  ddaayy  wwhhiicchh  ccoossttss  RRss..  110000--RRss..  112200..  IIff  tthhiiss  aammoouunntt  iiss  mmuullttiipplliieedd  bbyy  3300  ddaayyss  
ooff  aa  mmoonntthh,,  iitt  ccoommeess  ttoo  RRss..  33,,000000--RRss..  3344,,000000  wwhhiicchh  iiss  hhaallff  oorr  mmoorree  ooff  iittss  mmiinniimmuumm  wwaaggee..  
TThhee  ootthheerr  bbaarree  nneecceessssiittiieess  ccaannnnoott  bbee  mmeett  wwiitthh  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  aammoouunntt..  AAllll  tthhiiss  lleeaaddss  ttoo  
ccoorrrruuppttiioonn,,  ccrriimmee  aanndd  ssoocciiaall  uunnrreesstt..  TThhee  nnuummbbeerrss  ooff  ssuuiicciiddeess  aarree  iinnccrreeaassiinngg..  IItt  iiss  ffeeaarreedd  
tthhaatt  tthhee  eemmeerrggiinngg  sshhoorrttaaggee  ooff  ffoooodd  aanndd  iinnccrreeaassee  iinn  iittss  pprriicceess  wwoouulldd  ccrreeaattee  aa  sseerriioouuss  llaaww  
aanndd  oorrddeerr  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  iinncclluuddiinngg  PPaakkiissttaann..  MMoorree  aanndd  mmoorree  ppeeooppllee  
aarree  bbeeiinngg  ppuusshheedd  bbeellooww  tthhee  ppoovveerrttyy  lliinnee  aanndd  tthhee  mmiiddddllee--ccllaassss  iiss  vvaanniisshhiinngg  ggrraadduuaallllyy..  IItt  iiss  
ffeeaarreedd  tthhaatt  iiff  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  pprreevvaaiillss  ffoorr  aa  lloonnggeerr  ppeerriioodd,,  oonnllyy  ttwwoo  ccllaasssseess  wwoouulldd  bbee  lleefftt——
tthhee  rriicchh  aanndd  tthhee  ppoooorr..  

PPaakkiissttaann  iiss  lliisstteedd  aammoonngg  3366  ccoouunnttrriieess  ffaacciinngg  ffoooodd  ccrriisseess..  AA  gglloobbaall  ssuurrggee  iinn  ffoooodd  pprriicceess  iiss  
ccaauussiinngg  hhaavvoocc  aaccrroossss  tthhee  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  aanndd  tthhoouussaannddss  ooff  ppoooorr  ppeeooppllee  aarree  
ccoommppeelllleedd  ttoo  ssttaarrvvee  iinn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  TThheerree  iiss  aallmmoosstt  nnoo  rreeaassoonn  ffoorr  ffoooodd  ccrriissiiss  
aanndd  ffoooodd  iinnffllaattiioonn  iinn  PPaakkiissttaann  bbuutt  tthhee  ppoooorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmeeaassuurreess  lliikkee  aabbsseennccee  ooff  
ssmmooootthh  ssuuppppllyy  lliinnee,,  aanndd  cchheecckkiinngg  hhooaarrddiinngg  aanndd  ssmmuugggglliinngg  ppoossee  aa  sseerriioouuss  pprroobblleemm..  TThhee  
mmaarrkkeett  mmaanniippuullaattiioonn  bbyy  hhooaarrddeerrss  ooff  ggrraaiinnss  iiss  aallssoo  aa  mmaajjoorr  ccaauussee  ooff  ffoooodd  pprriiccee  hhiikkee..    

TThhee  ppooiinntt  ooff  ccoonncceerrnn  iiss  tthhaatt  pprriicceess  ooff  fflloouurr,,  tthhee  ssttaappllee  ffoooodd  ooff  tthhee  ppeeooppllee,,  hhaavvee  mmoorree  tthhaann  
ddoouubblleedd  wwhhiillee  tthhee  pprriiccee  ooff  eeddiibbllee  ooiill  hhaass  sshhoott  uupp  oovveerr  110000  ppeerrcceenntt  iinn  oonnee  yyeeaarr..  SSiimmiillaarrllyy  
iinnccrreeaassee  iinn  ppeettrroolleeuumm  pprriicceess  hhaass  ttrreemmeennddoouussllyy  aaddddeedd  ttoo  iinnffllaattiioonn..  UUnnddeerr  nnoorrmmaall  
cciirrccuummssttaanncceess,,  tthheerree  iiss  aann  iinnccrreeaassee  iinn  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ssaallaarriieess,,  bbuutt  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy  wwhheerree  
iinnffllaattiioonn  iiss  iinn  ddoouubbllee  ddiiggiitt,,  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  rraattee  iiss  ssttiillll  llooww..  IItt  mmeeaannss  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
ppoolliicciieess  aarree  nnoott  ccoonnssiisstteenntt  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ppoooorr  aanndd  tthhee  mmiiddddllee  ccllaasssseess..  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttrrooll  iinnffllaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  ffoooodd  iinnffllaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
sshhoouulldd  ttaakkee  ccoorrrreeccttiivvee  mmeeaassuurreess..  IIff  tthhee  pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn  pprreevvaaiillss  ffoorr  lloonngg  oonnllyy  ccllaasssseess  
wwoouulldd  eexxiisstt  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy——tthhee  rriicchh  aanndd  tthhee  ppoooorr..  TThhee  mmiiddddllee  ccllaassss  wwoouulldd  vvaanniisshh..    


