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تحریر … ڈاکٹرمفتاح اسماعیل

اس وقت جبکہ پی ٹی آئی پاکستان میں حکومت سنبھال چکی، ہماری معیشت پر تبصرے جاری ہیں ۔ایک شور سامچا ہوا

ہے جیسا کہ ہماری معیشت جاں بلب ہو ۔ کہا جارہا ہے کہ کئی عشروں سے پاکستانی معیشت اس قدر خطرے کی زد

میں کبھی نہ تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری معیشت کو چند ایک چیلنجز کا سامنا ہے ، لیکن یہ گزشتہ ایک

عشرے کے مقابلے میں کہیں اچھی کارکردگی کا مظاہره کررہی ہے ۔ 

آئیے دو اعدادوشمار ، جو کسی معیشت کی صحت کاجائزه لینے کےلیے اہم ہیں، سے بات کاآغاز کرتےہیں۔ ہمارے جی

ڈی پی، یا قومی آمدنی، جو تمام پاکستانیوں کی کل آمدنی کا تخمینہ لگاتی ہے ، گرشتہ سال (جوالئی 2017 ء سے لے

کر جون 2018 ء تک)کی شرحِ  نمو 5.79 فیصد ریکارڈ کی گئی ۔ یہ گزشتہ دس برسوں میں کل قومی آمدنی کی بلند ترین

شرحِ نمو تھی۔ یہ اضافہ ساالنہ افراطِ زر کی شر ح کے عالوه ہے۔ بالشبہ پانچ برسوں کے دوران پاکستان میں افراط

ِزر کی شرح پانچ فیصد رہی ، جو ہماری تاریخ میں کم ترین ہے ۔ اس سے بھی اہم یہ کہ گزشتہ سال خوردنی اشیا کی

قیمتوں مینصرف دوفیصد اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ غریب افراد، جو اپنی آمدنی کا زیاده ترحصہ کھانے کی اشیا

پر صرف کرتے ہیں، اس اضافے سے بہت کم متاثر ہوئے ۔ 

گزشتہ سال پاکستان کی صنعتی پیداوار میناضافہ دس

سالوں میں سب سے زیاده تھا۔ ہم نے اپنی تاریخ میں سب سے زیاده بجلی کے یونٹس پیدا ،اوراستعمال کیے ۔ اس کے

عالوه قدرتی گیس (مقامی طور پر پیدا ہونے والی اور درآمدشده )کا استعمال پہلے سے کہیں زیاده کیا گیا۔ سیمنٹ اور

کھاد کی پیداوار ہمارے ہاں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ تین نئی کاربنانے والی کمپنیوں، جن میں کیا،ہنڈائی اور

رینالٹ شامل ہیں،پاکستان میں اپنے کار پالنٹس لگا رہی ہیں اور جاپانی کار کمپنی نسان بھی کئی سال بعد ہمارے ملک

میں واپس لوٹ رہی ہے۔یہ سب کچھ پاکستان میں امن و مان کی صورت حال بہتر ہونےاور سرمایہ کاری میں سود کی

شرح کم ہونے کے باعث ممکن ہواہے ۔ ہمارے سروس سیکٹر نے بھی پچھلی دہائی میں نہایت تیزی سے ترقی کی ۔

پچھلے پانچ سال کے دوران گزشتہ تیس سال کی نسبت زیاده شاپنگ مالز قائم ہوئے۔3G اور 4Gالئسنس جاری کئےگئے

اور دور دراز عالقوں تک موبائل سروس فراہم کی گئی۔مزید حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹیکسٹائل برانڈز بیرون

ملک اپنے شو رومز قائم کر رہے ہیں۔انڈسٹری اور سروس ہی محض وه شعبے نہینجنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی

حکومت میں ترقی کی ۔ ہماری زرعی پیدا وار گزشتہ سال پچھلے تیره سالوں کی نسبت سب سے زیاده تھی۔اب ہم گندم،

چاول، گنے اور کئی دوسری فصلوں میں خود کفیل ہو چکے ہیں۔ہم نے پارلیمنٹ میں پالنٹ بریڈر ایکٹ پاس کیا جس کے

تحت بین االقوامی کمپنیاں زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کر سکیں گی اور ہماری پیدا وار میں مزید اضافہ ہو گا۔

حکومت نے گزشتہ سال ہر قسم کی کھاد سے 2% ٹیکس کم کر دیا اور کسانوں کو جپسم کی فراہمی میں آسانی پیدا کر

کے فارم کی پیدا وار کو بڑھانے کا اقدام کیا۔پاکستان مسلم لیگ ن کی حکومت نے ہی پاک چین اقتصادی راہداری پر

دستخط کیے ۔یہ ایک تاریخی معاہده تھا جس کے آنے والے وقت میں ملک کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔سی پیک کا

پہال حصہ تھر کے کوئلے، درآمد شده کوئلے اور پاکستان میں توانائی پیدا کرنےکےپراجیکٹس میں سرمایہ کاری سے

متعلق ہے اور قرضے کا نستبًا ایک چھوٹا حصہ موٹر وے، ہائی ویز، ریلوے اور گوادر کی ترقی کے لیے استعمال ہو

گا۔اس حصے میں ریلوے کے عالوه باقی تمام منصوبوں پر کام جاری ہے جس کی وجہ مذکوره شعبے میں بے شمار

معاشی اور ٹیکنیکل وجوہات کا پایا جاناہے۔ اس کی وجہ سے فریقین اس شعبے میں تاخیرپر متفق ہیں۔چین کی سرمایہ

کاری کے عالوه پاکستان کے پبلک سیکٹر ڈولپمنٹ پروگرام کے تحت ہمارے ملکی وسائل بھی سی پیک کے لیے استعمال

ہوئے خاص طور پر ان پراجیکٹس پر جو مغربی حصے میں جاری ہیں۔ چینی اور پاکستانی ماہرین کے مطابق سی پیک کا

ہرپراجیکٹ قابل عمل ہے۔یعنی کہ ہرپراجیکٹ اپنے اوپر ہونے والی سرمایہ کاری اور قرض کو خود پورا کرے گا۔سی

پیک کا دوسرا حصہ اسپیشل اکنامک زونز تشکیل دینے کے متعلق ہے جہاں پاکستانی اور چینی سرمایہ کار فیکٹریاں قائم

کریں گے ، خاص طور پر درآمدات کی پیداوار بڑھانے والے کارخانےجو عوام کےلیے روز گار کے مواقع پیدا کریں
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گے۔یہ حصہ ابھی محض ابتدائی مراحل میں ہے اور یہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی معاشی ترقی کی جہت کا

تعین کرے گا۔ ہماری برآمدات، جو گزشتہ تین برسوں سے جمود کا شکار تھیں، میں گزشتہ سال دہرے ہندسے کا

اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس ضمن میں اطمینان بخش چیز یہ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے چار ماه کے دوران

ہماری برآمدات میں ہونے واال اضافہ گزشتہ سال اس مدت کے دوران ہونے والی برآمدات سے کہیں زیاده تھا۔ اس

سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری برآمدات کا شعبہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوچکا ہے، چنانچہ ہماری معیشت کے

دیرینہ پریشان کن عامل ، کرنٹ اکائونٹس خسارے، سے بھی نمٹا جاسکتا ہے ۔ وزیرِ اعظم نواز شریف کے برآمدات کی

ترغیب دینے والے پیکیج کی کامیاب تکمیل کے بعد گزشتہ سال حکومت نے اگلے تین سالوں کے لیے ایک اور پیکیج کی

منظوری دی۔ اس سے برآمدکنندگان کو پالنٹ اور پرزه جات کی تیاری میں سرمایہ کاری کی ترغیب ملے گی۔ کرنٹ

اکائونٹ خساره یقینًاپاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے ۔ اس میں تیز رفتاراضافے کی ایک وجہ مشینری کی درآمد تھی،

جس میں بجلی پیدا کرنےکے پالنٹس اور پاک چین اقتصادی راہداری میں استعمال ہونے والی مشینری اور دیگر درآمدات

بھی شامل ہیں۔درحقیقت چین کے ساتھ کرنٹ اکائونٹ خساره کل خسارے کا70 فیصد ہے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے

پہلےپاکستان توانائی اور انفرااسٹرکچر کے شعبے میں بہت پیچھے تھا، چنانچہ مستقبل کی ترقی کےلیے یہ درآمدات

ناگزیر تھیں۔ حکومت کی طرف سے اس اہم کمی کو پورا کرنے کی کوشش کامیاب ہورہی تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے

2013 ء کے بعد ہر سال پہلے سے بہتر معاشی شرح نمو حاصل کی۔ زیاده ترماہرینِ  معاشیات کا خیال ہے کہ ہمارے

اسٹیٹ بینک کی اپنائی گی روپے کی سخت گیر پالیسی ہمارے کرنٹ اکائونٹ کے لیے ہمیشہ نقصان ده ثابت ہوئی ہے ۔

ایک اکانومسٹ ہونے کے ناتے میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ ایکس چینج کے لچک دار نرخ ہماری برآمدات کو بہتر

بنانے کے ساتھ ساتھ ہماری درآمدات کے بہائو کو کنٹرول کرسکتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسٹیٹ بنک نے 2017

ء اور 2018 ء میں دسمبر کے مہینوں میں روپے کی قدر میں کمی کی تو میں بہت مطمئن تھا۔ اس کمی کے نتیجے میں

ڈالر 115 روپے کا ہوگیا ۔ لیکن نگراں حکومت کے آنے سے روپے کی قدر مزید گر گئی۔ پہلے ڈالر129 روپے کا ہوا،

اس کے بعد اسے122 روپے پر الیا گیا۔ اس حوالے سے عمومی تاثر یہ ہے کہ مارکیٹ اتنے جھٹکے برداشت نہیں

کرسکتی، چنانچہ اگر روپے کی موجوده قدر برقرار رکھی جائے ، اور اس میں قدرے لچک پیدا کردی جائے تو اس کے

نتیجے میننہ صرف افرا طِ  زر میں کمی آئے گی بلکہ برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ پی ایم ایل (ن) نے پانچ سالہ

اقتدار کے دوران سسٹم میں 11000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ کیا۔ اس سے ماضی کا مقابلہ کریں تو دکھائی دیتا ہے کہ

آزاد ی سے لے کر چھیاسٹھ برسوں کے دوران صرف 21000میگا واٹ کا اضافہ کیا جاسکا۔ اسی طرح1991 ء تک

پاکستان میں صرف 550 کلو میٹر ہائی ویز تعمیر کی گئی تھیں۔ اس کے بعد نواز شریف نے موٹر وے اور پاکستان بھر

میں دیگر شاہراہیں تعمیر کرنا شروع کیں۔ پی ایم ایل (ن) کی حکومت نے 1700 کلومیٹر شاہراہیں اور دیگر سٹرکیں

تعمیر کیں۔ ہمارا تعمیر کرده انفراسٹرکچر ہماری معیشت کی قدر میں اضافہ ،اور کاروبار کی الگت کو کم کرے گا۔ ٹرک

ڈرائیورزاب خیر پور سے کجھوریں لے کر نو گھنٹوں میں اسالم آباد تک پہنچ جائیں گے ۔ جب وه چھے لین کی ڈبل موٹر

وے پر گاڑی چالئینگے تو ُان کے راستے میں ایسا کوئی شہریا قصبہ نہیں آئے گا جہاں لوڈ شیڈنگ ہورہی ہوگی۔ لیکن

ہم نے صرف اپنی معیشت کا ہارڈ ویئر ہی نہیں ، سوفٹ ویئر بھی تعمیر کیا ہے ۔ گزشتہ مالی سال کے دوران وفاقی

حکومت نے صوبوں کو2300 تقسیم کیے ، جو پی پی پی کے دورِ حکومت کے آخری برس میں تقسیم کیے گئے 1200

بلین روپوں کے مقابلے میں ایک خاطر خواه رقم ہے ۔ اس نے صوبوں کو موقع فراہم کیا کہ وه صحت اور تعلیم جیسے

شعبوں پر سرمایہ کاری کرسکیں۔ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ شعبے صوبوں کی ذمہ داری ہیں۔ وفاقی سطح پر ہم نے

ملک کی کئی ایک جامعات میں اپالئیڈ میتھ، مصنوعی ذہانت، بگ ڈاٹا اور کالئوڈ کمپیوٹنگ ، سائبر سکیورٹی اور آٹو میشن

اور ربورٹکس جیسے پانچ اہم شعبوں کا آغاز کیا ہے ۔ رواں سال کے بجٹ میں مزید دوشعبہ جات، نانوٹیکنالوجی اورا

سپیس ٹیکنالوجی کے لیے بھی بجٹ مختص کیا ہے ۔ ان مخصوص شعبہ جات کے عالوه ہم نے ہائیر ایجوکیشن کمیشن

کے بجٹ میں تین گنا اضافہ کیا ہے ۔ جب پی ایم ایل (ن) 2013 ء میں اقتدار میں آئی تو ایف بی آر کے حاصل کرده

محصوالت کا حجم صرف 2000 بلین روپے تھا۔ اس سال ہمارے حاصل کرده محصوالت 2013 ء کے محصوالت سے

دگنا تھے۔ ہم نئی حکومت کے لیے مزید محصوالت اکٹھے کرنے کی ایک ٹھوس بنیاد چھوڑ کرجارہے ہیں۔ اس میں حالیہ

ایمنسٹی اسکیم بھی شامل ہے ۔ پی ایم ایل (ن) کا گزشتہ بجٹ اگلے مالی سال کے لیے 4435 بلین روپے کے

محصوالت حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ اس سے حجم بجٹ کے خساره 1500 بلین روپے تک آجاتا۔اچھی خبر یہ

ہے کہ وزیرِ اعظم عمران خان کا دعوٰی ہے کہ چونکہ وه ’’قابل اعتماد اور امین ‘‘ ہیں،اس لیے وه 8000 بلین روپے

کے محصوالت اکٹھے کرسکتے ہیں۔ ا س سے بجٹ کے خسارے، جو ہماری معیشت کا دائمی مسلۂ ہے، سے نمٹنا

ممکن ہوجائے گا۔ چونکہ تجارتی خساره اور بجٹ کا خساره باہم مربوط ہیں، اس لیے اگر موجوده حکومت 8000 بلین



ممکن ہوجائے گا۔ چونکہ تجارتی خساره اور بجٹ کا خساره باہم مربوط ہیں، اس لیے اگر موجوده حکومت 8000 بلین

روپے اکٹھے کرلیتی ہے تو ہمارا کرنٹ اکائونٹ خساره بھی ختم ہوجائے گا۔ بری خبر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونے جارہا

(لوگوں کو بہت جلد احساس ہوجائے گاکہ وزیر اعظم عمران خان کی کہی ہوئی بہت سی باتیں عملی شکل میں کبھی

دکھائی نہیں دیں گی۔)پی ٹی آئی حکومت کی اچھی کارکردگی یہی ہوگی اگر وه گزشتہ سال کے ہمارے طے کرده

محصوالت کے ہدف کو حاصل کرلے اور تجارتی خسارے میں کمی الئے ۔ لیکن صوبوں کو گزشتہ حکومت کی نسبت

ُدگنی رقم کی فراہمی ، ترقیاتی منصوبوں پر زیاده خرچ ، ہائیر ایجوکیشن کمیشن کو تین گنارقم دینے اور غربت کم کرنے

کے دیگر منصوبوں پر کام کرنے اور دفاع اور پنشن کے لیے زیاده وسائل مختص کرنے کے باوجود ہم بجٹ کے

خسارے کوجی ڈی پی کے 6.8فیصد تک رکھنے میں کامیاب رہے ۔ پی پی پی حکومت کے آخری برس یہ خساره 8.2

فیصد تھا۔ گزشتہ پانچ برسوں کے دوران بجٹ کا اوسط خساره 5.5 فیصد سے کم رہا ہے ۔ اگرچہ آج کل پاکستانی

معیشت کے بارے میں منفی تبصرے کرنا میڈیا میں ایک فیشن بن چکا ہے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ایک

صحت مند معیشت دے کر جارہے ہیں۔ اس کا حجم نہ صرف ُاس معیشت سے بڑھ کرہے جو ہمیں پی پی پی سے ملی،

بلکہ اس کی شرح نمو کئی عشروں میں تیز ترین بھی ہے ۔ مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے قائم کرده پلیٹ فارم پر

آگے بڑھنے اورپاکستان کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہوگی۔


