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!ناگزیر ریفارمز اسٹرکچرل اکنامک  
 درپیش میں رپورٹ ماہی سہ پہلی کی ء19-2018 سال مالی پر صورتحال معاشی ملکی نے پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ

 شروع پر طور فوری عمل تر تیز لئے کے ریفارمز اسٹرکچرل اکنامک ہوئے لیتے جائزہ کا اقدامات حکومتی اور چیلنجوں
 سے صورتحال جس معیشت کی ملک۔ چاہئے جانا الیا کار بروئے پر طور موثر اسے کی، اجاگر ضرورت جو کی کرنے
 الئے کار بروئے سے احتیاط منصوبے مدتی طویل اور مدتی ،وسط مدتی مختصر کہ ہے یہی بھی تقاضا کا اس ہے دوچار
 ٓانے کہ ہے سکتا ہو ثابت مفید سے اعتبار اس لینا میں اعتماد کو پارٹیوں سیاسی دوسری میں امور مدتی طویل جبکہ جائیں
 ملتے بھی اشارے کے کیفیت اس کی معیشت میں رپورٹ۔ ملے مدد میں رکھنے برقرار تسلسل کا پالیسیوں میں ادوار والے

 نکلنے سے چیلنج سنگین جو گئی کی بھی نشاندہی کی تدابیر ان اور تھا دوچار سے خطرے کے ڈیفالٹ ملک میں جس ہیں
 ہوئے پسے اور الحال مفلوک کے عزیز وطن کہ چاہئے جانا رکھا ملحوظ بہرطور کو حقیقت اس۔ گئیں کی اختیار کیلئے
 وابستہ توقعات معمولی غیر سے حکومت منتخب موجودہ بھی ہوئے رکھتے ادراک بھرپور کا سنگینی کی مسائل نے طبقات

 اپنی ٓادمی عام مگر ہے واضح بھی سمت کی پالیسیوں حکومتی اور ہے طلب وقت اگرچہ حصول کا جن ہیں رکھی کر
سے تجزیے کے بینک مرکزی۔ ہے چاہتا دیکھنا پر طور فوری کمی کچھ نہ کچھ میں کٹھنائیوں کی زندگی  

 اکنامک ہے، رہی ہو محسوس ہوتی کم قوت کی پذیری حرکت کی معیشت جب پر، مرحلے ایسے کہ ہے ہوتا ظاہر
 سکتا ہو ثابت معاون زیادہ میں رکھنے برقرار نمو شرح جانا الیا عمل بہ رو سے تیزی اور فوری کا ریفارمز اسٹرکچرل

 نیرسٹر گلین راچل اکنامسٹ چیف خاتون کی شعبے ترقیاتی االقوامی بین کے برطانیہ ہوئی ٓائی پر دورے کے پاکستان۔ ہے
 لئے کے اٹھانے فائدہ سے ان ہوئے کرتے اظہار کا امیدوں وابستہ سے مواقع پناہ بے موجود میں پاکستان بھی نے

 بین اور اقتصادیات ماہرین موجود ملک اندروِن جبکہ ہے دیا زور پر کرنے متعین ترجیحات کی ریفامرز اسٹرکچرل
 النے، اصالحات جاتی ڈھانچہ سے برسوں ہوئے کرتے نشاندہی کی صورتحال ہوئی بگڑتی کی معیشت ادارے االقوامی

 میں رپورٹ کی بینک مرکزی۔ ہیں رہے دیتے مشورہ کا دینے توجہ سنجیدہ پر ڈسپلن مالیاتی اور کرنے نافذ سے سختی
 نتائج جو ہوئے لیتے جائزہ کا اثرات والے ہونے مرتب میں جہتوں مختلف اور کارکردگی کی ماہی سہ پہلی کی سال مالی
 اور اضافہ میں گیری قرض کی شعبے نجی کمی، فیصد1.7 میں فیکچرنگ مینو اسکیل الرج مطابق کے ان گئے کئے اخذ

 اثرات کے بہتری میں شعبوں بیرونی اور بڑھانے مہنگائی قیمتیں کی تیل خام۔ ٓائی میں دیکھنے کمی میں اخراجات حکومتی
 کے زرمبادلہ اور قدر کی روپے رہی، کم نمو کی شعبے زرعی سے وجہ کی ہونے کم بارشیں۔ بنیں سبب کا کرنے زائل

 رواں مطابق کے رپورٹ۔ ہوئی کم ترقی صنعتی سبب کے ڈیوٹیز ریگولیٹری اور اضافہ میں سود شرح کمی، میں ذخائر
 مسلسل میں قیمتوں عالمی کی تیل خام خدشہ بڑا۔ رہا دشوار ماحول معاشی مجموعی دوران کے ماہی سہ پہلی کی سال مالی

 بنا سبب کا بڑھانے کو دبائو مخفی موجود سے پہلے کے مہنگائی میں معیشت صرف نہ جو تھا حال صورت کی اضافے
 سے چیلنجوں اگرچہ نے حکومت سیاسی موجودہ۔ دیا کر زائل بھی اثر کا بہتری والی ٓانے میں شعبے بیرونی نے اس بلکہ

 کمی میں ریلیف جزوی گئے دئیے میں ٹیکسوں اعالن، کے کٹوتیوں میں اخراجات ترقیاتی پر طور فوری لئے کے نمٹنے
 احتیاط زیادہ پر جن ہیں ایسے پہلو کئی تاہم دی، توجہ پر تالش کی ذرائع لئے کے کرنے کم فرق کا فنانسنگ بیرونی اور
 نہیں حاصل ہدف کا فیصد6.2 مقررہ لئے کے نمو پر طور کے مثال۔ ہے ضرورت کی دینے توجہ سے بندی منصوبہ اور
 کردہ تجویز کی بینک مرکزی تک جہاں۔ ہے حصول کا استحکام معاشی مرکز اصل کا پالیسی کیونکہ گا سکے ہو

 چاہئے ہونا ایسا نظام ٹیکس۔ چاہئے ہونا شفاف اور ٓاسان بالواسطہ، چلن میں شعبے ہر کا ان ہے تعلق کا ریفارمز اسٹرکچرل
۔جائے کیا خرچ پر بہبود و فالح کی غریبوں اسے اور جائے بنایا یقینی لینا حصہ کا ان سے امیروں کہ  


