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کراچی (نیوز ڈیسک) ایسا لگتا ہے کہ ارجنٹائن کی حکومت کی جانب سے مالی بحران پر قابو پانے کی کوششیں کامیاب

نہیں ہو رہیں، ملک کی کرنسی ’’پیسو‘‘ اپنی قدر کھو بیٹھی ہے، مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود 60؍ فیصد تک

لیجانے کے باوجود مالی استحکام کیلئے کی جانے والی کوششیں کارآمد ثابت نہیں ہو رہیں اور خیال کیا جا رہا ہے

الطینی امریکا کی تیسری بڑی معیشت سمجھا جانے واال ملک ارجنٹائن دیوالیے کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ رواں سال

کے آغاز سے لے کر اب تک ڈالر کے مقابلے میں پیسو آدھی سے زیاده قدر کھو چکا ہے اور شرح سود میں اضافے کی

خبریں نشر ہونے کے بعد پیسو کی قدر میں مزید 15؍ فیصد کمی واقع ہوئی۔ جمعہ کو فی امریکی ڈالر کی قیمت 38.53؍

پیسو ریکارڈ کی گئی۔ جمعرات کو ارجنٹائن کے مرکزی بینک نے شرح سود کو 45؍ فیصد سے بڑھا کر 60؍ فیصد کر دیا

اور کہا کہ اقدام کا مقصد غیر ملکی زر مبادلہ کے ایکسچینج ریٹ کو متوازن کرنے اور زبردست مہنگائی کے خطرے

کو کم کرنے کیلئے ہے۔ اپریل سے لے کر اب تک مرکزی بینک چار مرتبہ شرح سود میں اضافہ کر چکا ہے۔ غیر ملکی

خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق، مالی بحران ملک میں جاری قحط اور برآمدات میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوا

ہے۔ سرمایہ کاروں نے ملک کے جلد دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے کیونکہ حکومت کو غیر ملکی قرضوں

کی بھاری ادائیگیاں کرنا ہیں۔ بدھ کو حکومت نے غیر متوقع طور پر آئی ایم ایف سے درخواست کی کہ ہنگامی بنیادوں

پر 50؍ ارب ڈالرز کا قرضہ جاری کیا جائے۔ ملک میں کئی لوگوں کی رائے ہے کہ مشکل حاالت کا ذمہ دار آئی ایم ایف

ہے کیونکہ اس نے ایسی مالیاتی پالیسیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جس کی وجہ سے ملک کو 2001ء میں شدید مالی

بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس وقت ملک کو 100؍ ارب ڈالرز کے قرضہ جات میں ڈیفالٹ کرنا پڑا تھا۔
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