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قومی اسمبلی کی قائمہ کميٹی برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصالحات کے چيئرمين جنيد اکبر کے زير صدارت اجالس ميں وفاقی
سالہ تجارتی پاليسی تيار کرنے کا عنديہ ديتے ہوئے بتايا کہ ملک ميں5وزير منصوبہ بندی مخدوم خسرو بختيار نے ملک کی نئی 

فيصد ہے، ہم نوٹ چهاپ کر معامالت آسان کر سکتے تهے مگر اس ميں ملک کا اقتصادی فائده نہيں تها، ان15کل سرمايہ کاری 
کے بقول جب تک ڈالر کی مانگ رہے گی تب تک مہنگائی پر قابو نہيں پايا جا سکتا۔ کوئی شک نہيں کہ سردست پاکستان کا سب

سے بڑا مسئلہ روز افزوں مہنگائی ہے اور اس کی وجہ ڈالر کی قدر اور طلب ميں اضافہ۔ دراصل کسی بهی ملک کے زرمبادلہ کے
ذخائر سونے يا ڈالر کی صورت ميں ہوتے ہيں تاہم اب بين االقوامی منڈی ميں خريد و فروخت چونکہ ڈالر ميں ہوتی ہے چنانچہ دنيا
کے ہر ملک کو اپنے خزانے ميں اتنے ڈالر رکهنا ہوتے ہيں جتنے درآمدات اور قرضوں کی ادائيگی کيلئے ضروری ہوں۔ يہ توازن
برآمدات کی آمدنی، بين االقوامی تجارت اور غير ملکی سرمايہ کاری کی صورت قائم رہتا ہے ورنہ بگڑ جاتا ہے اور مقامی کرنسی

کی قيمت گرا کر اس عدم توازن کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور يہی کچه پاکستان ميں ہو رہا ہے۔ خوراک اور ايندهن
يعنی پٹروليم مصنوعات بنيادی ضروريات ہيں کہ ان کی قيمت جتنی بهی بڑه جائے ان کی طلب ميں کمی نہيں ہوتی۔ ڈالر کی قدر

ميں اضافے سے يہی بنيادی ضروريات گراں ہو جاتی ہيں، پٹروليم مصنوعات کی تجارت بهی چونکہ ڈالر ميں ہوتی ہے لٰہذا پٹرول يا
ڈالر ميں سے کسی ايک کی قيمت ميں اضافہ مہنگائی کو بے لگام کر ديتا ہے۔ حل اس کا يہی ہے کہ ملکی مصنوعات پر انحصار،
برآمدات ميں اضافہ اور درآمدات ميں کمی کی روش اختيار کی جائے ورنہ حاالت کے سدهار ميں تاخير ہونے کا انديشہ الحق رہے

گا۔ اميد ہے کہ نئی تجارتی پاليسی انہی خطوط پر استوار ہو گی۔
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