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اسالم آباد ( مہتاب حیدر) ادائیگیوں کے توازن کے منڈالتے بحران سے نمٹنے کیلئے امریکہ میں مقیم نامور ماہر

اقتصادیات عاطف میاں نے تحریک انصاف حکومت کے لیے تین نکاتی ایجنڈا تجویز کیا ہے، جن میں بڑے اقتصادی

اداروں کی خود مختاری، میرٹ پر تعیناتیاں ، امپورٹ پر مبنی گروتھ سے گریز، ڈرٹی منی ،کرپشن اور منی النڈرنگ کو

جڑ سے اکھاڑنے کیلئے کیش اکانومی کا خاتمہ اور حد سے زیاده ٹیکس چوری کی روک تھام شامل ہے۔ انہوں نے کہا

پاک چین اقتصادی راہداری کوری ڈور ( سی پیک ) اچھا ہے نہ برا، اس کا انحصار اس پر ہے کہ پاکستان میں اسے

کیسے بروئے کا رالیا جاتا ہے۔ پاکستان کو اپنے میکرو رسکس کو کم کرنا ہو گا، اس لیے کہ اسالم آباد کو ماضی میں

بھی ادائیگیوں کےتوازن میں شدید مشکالت کا سامنا رہاہے،اس کا سبب امپورٹ پر مبنی گروتھ کی پیروی ، غیر ملکی

قرضوں پر حد سے زیاده انحصار اور ایکس پورٹ بڑھانے میں ناکامی ہے۔عاطف میاں امریکہ سے پالننگ کمیشن کے

زیر اہتمام ایچ ای سی آڈیٹوریم میں معاشی محاذ پر روز افزوں کمزوریوں کے بارے میں ویڈیو لیکچر دے رہے تھے۔

یہاں یہ تذکره بے محل نہ ہو گا کہ آئی ایم ایف نے 2014میں اپنی فنانس اینڈ ڈیویلپمنٹ ایڈیشن کی سہ ماہی پبلی کیشن

میں گلوبل اکانومی کی تشکیل کیلئے45سال سے کم عمر جن25ماہرین معیشت کا ذکر کیا ہے ان

میں پرنسٹن یونیورسٹی کے پاک امریکن پروفیسر آف اکنامکس عاطف میاں بھی شامل تھے ، عاطف میاں نے نشان دہی

کی کہ سی پیک کی شکل میں پاکستان میں ڈالرز بھاری تعداد میں آرہے ہیں ، یہ پاکستان کی جذب کرنے کی صالحیت

سے زیاده ہے۔ اس کا نتیجہ بگاڑ اور بے جوڑ معیشت کی شکل میں برآمد ہوگا، پاکستان ایک بار پھر ادائیگیوں کے

توازن کے مسئلے کا شکار جائے گا، ایسا پچھلے تیس سال میں دس بار ہو چکا ہے۔ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ کل

فارن ڈائیریکٹ انویس منٹ ( ایف ڈی آئی) سٹاک 32ارب ڈالر ہے جس میں صرف تین سال میں سی پیک کے 30ارب ڈالر

وصول ہوئے، اس کے لیے 56ارب ڈالر کے وعدے ہیں ، ڈالروں کا اس قدر بہائو اقتصادی محاذ پر بگاڑ کا سبب بن

سکتا ہے۔ تا ہم عاطف میاں نے کہا کہ پاکستان طویل مدت بنیا دپر پیداوار حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے، جس

کی وجہ مقامی پیداوار اور ایکس پورٹ میں اضافے کو یقینی نہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنی

ایکس پورٹ میں کئی گنا اضافہ کیا، ڈھاکہ نے 1980کے بعد تین دہائیوں کے دوران اپنی ایکس پورٹس میں پانچ گنا

اضافہ کیا، امپورٹ پر مبنی گروتھ کا نتیجہ معاشی بگاڑ ہے۔ انہوں نے کہا چین اور جنوبی کوریا نے اپنی پیداوار

بڑھانے اور انفرا سٹرکچر کیلئے کبھی دوسروں کی امداد پر انحصار نہیں کیا، لیکن اسالم آباد نے ہمیشہ دوسروں کی

طرف دیکھا۔ ایکس پورٹ میں اضافے کے حوالے سے ہمیں بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ۔ پاکستان تیس سال کے

عرصے میں نو مرتبہ ادائیگیوں کے توازن کے بحران کا شکار ہوا، اب دسویں بار اس کی نوبت آنے والی ہے۔ بنگلہ

دیش کو کبھی ادائیگوں کے توازن کا مسئلہ درپیش نہیں رہا۔ جس کی وجہ سے اس نےایکس پورٹ فرنٹ پر مضبوط

پیداوار حاصل کی۔ بنیادی مسئلہ پاکستان کا زیاده سے زیاده نا قابل تجارت اشیا کی درآمد ہے، جب کہ غیر ملکی

قرضوں نے طویل مدتی بنیاد پر جی ڈی پی گروتھ کو بھی کم کر دیا ہے۔ انہوں نے ملک کی معیشت کی اوور ہالنگ کیلئے

تین نکاتی ایجنڈا تجویز کیا جس میں سٹیٹ بنک کی خود مختاری اور میرٹ پر تقرریاں شامل ہیں ۔انہوں نے ترکی کی

مثال دی جہاں حالیہ تعیناتیوں کے نتیجے میں کرنسی کی قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اقتصادی بنیادوں

کیلئے کام کیا جائے، امپورٹ پر مبنی گروتھ کو تیزی سے کم کرنا ہو گا، تیسرا یہ کہ فنانشل سیکٹر کو جدید بنانے کی

اشد ضرورت ہے، کیش اکانومی کوختم اور ڈیجیٹل اکانومی کو یقینی بنانا ہوگا اس کے نتیجے میں ڈرٹی منی ،کرپشن اور

منی النڈرنگ کا قلع قمع ہو سکے گا ، مزید یہ کہ وسیع پیمانے پر ٹیکس چوری سے نجات حاصل کرنا ہو گی، اس طرح

کے طریقوں سے پیسے کوباہر جانے سے بھی روکا جا سکے گا ،اور ٹیکس کے حصول میں بھی اضافہ ہوگا، اس سے

بجٹ خساره کم کرنے میں بھی مدد ملے گی، جب کہ کرنٹ اکائونٹ خسارے کے حوالے سے دبائو میں بھی کمی آئے

گی۔
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