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2019،  اکتوبر    29 
 
 

قرضے نئے  
 سنائی نوید کی بحالی بتدریج کی معیشت میں دنوں والے ٓانے کو قوم نے عہدیداروں حکومتی ہفتے گزشتہ

۔ ہیں لگے ٓانے نتائج مثبت کے ان تھے کئے فیصلے مشکل جو دوران کے سال گزشتہ کہ ہے کہنا کا ان اور

 دوران اسی۔ ہیں ہوئے بہتر بھی شمار و اعداد کے وصولیوں میں ماہ تین پہلے کے20- 2019 سال مالی

 وزارت کہ ہے ٓائی سامنے رپورٹ یہ روز گزشتہ تاہم ہے سنبھلی بھی قدر ہوئی گرتی مسلسل کی روپے

 ارب11075 پر طور مجموعی دوران کے برسوں پانچ ٓائندہ پاکستان تحت کے عملی حکمت قرضہ کی خزانہ

 لئے سے ذرائع مقامی ارب6898 اور بیرونی ارب4177 سے میں جس گا کرے حاصل قرضے کے روپے

 دوران کے برسوں گزشتہ رقوم یہ۔ گے جائیں کئے حاصل ارب3173 سال اس سے رو کی جس گے جائیں

 کی اتارنے قرضے پچھلے۔ گی ہوں خرچ دوران کے سال پانچ ٓائندہ میں مد کی سود کے قرضوں گئے لئے

 کی ان سے ہونے نہ وقت بر ادائیگیاں۔ ہے ٓارہی چلی سے دور کے حکومتوں گزشتہ نہیں، نئی کیفیت یہ

 مزید۔ ہے چکا ہو بھگ لگ کے روپے ارب ہزار45 حجم یہ ٓاج سے سود در سود کہ حتیٰ گئی بڑھتی مالیت

 جائیں لئے سے ذرائع مقامی روپے ارب6898 جو دوران کے برسوں والے ٓانے کہ ہے یہ بات کی تشویش

 البتہ۔ ہوگا اضافہ خطیر بھی میں مالیت کی ان سے اضافے والے ہونے میں سود شرح میں دنوں حالیہ گے،

 حوصلہ یہ اگرچہ گا جائے ہوتا کم بتدریج قرضہ بیرونی کا پاکستان تک2024 ہےکہ کہنا کا ذرائع حکومتی

 حقائق زمینی جملہ سمیت استحکام میں قدر کی روپے میں مقابلے کے ڈالر کیلئے اس لیکن ہے بات افزا

 بدعنوانی، تکمیل، کی اہداف اقتصادی ساالنہ کنٹرول، پر اخراجات حکومتی کاری، سرمایہ نئی خصوصًا

 تو سکا ہو نہ ایسا اگر۔ ہے ناگزیر خاتمہ کا معیشت متوازی قانونی غیر والی چلنے میں شکل کی رشوت

۔بڑھےگا مزید بوجھ کا قرضوں  
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