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 اسالم آباد (رائٹرز) ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کے بیل آئوٹ پیکیج سے بچنے کی طویل

مدت حکمت عملی کے تحت پاکستان میں ماہریِن معیشت نے لگژری گاڑیوں، سمارٹ فونز اور پنیر سمیت مہنگے آئٹمز

کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ اگرچہ اس ضمن میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن پاکستان کے تیزی

سے بڑھتے ہوئے جاری کھاتوں کے خسارے سے نمٹنے کے سخت ترین اقدامات کے تحت معاشی ایڈوائزری کونسل

(ای اے سی) میں حکومت کے اس عزم کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ نئے قرضوں کیلئے آئی ایم ایف سے رجوع نہیں

کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے ای اے سی کے اجالس کی صدارت وزیر خزانہ اسد عمر نے کی۔ پاکستان کے

برآمدات میں زوال اور نسبتًا اضافی درآمدات کی وجہ سے معیشت میں ڈالرز کی قلت پیدا ہوگئی ہے جس سے مقامی

کرنسی پر دبائو بڑھ رہا ہے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی کم ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال نے مالیاتی ماہرین

کو یہ پیشگوئی کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان 1980ء کی دہائی کے بعد سے اب 15ویں مرتبہ آئی ایم ایف

سے رابطہ کرکے قرضہ حاصل کرے گا۔ لیکن نئے وزیراعظم عمران خان نے آئی ایم ایف پر انحصار کے کلچر پر

تنقید کی ہے اور ان کی پارٹی کے عہدیداروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح کی اصالحات اور کفایت

شعاری کا

مطالبہ آئی ایم ایف کر سکتا ہے اس سے حکومت اس انداز سے اخراجات نہیں کر پائے گی جس کا انہوں نے وعده کیا

ہے۔ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے رکن اور یونیورسٹی کے پروفیسر اشفاق حسن خان نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ

Out of the) جمعرات کو ہونے والے اجالس میں اس بات پر توجہ مرکوز رکھی گئی کہ روایتی سوچ سے ہٹ کر

Box) خیاالت پیش کیے جائیں جس سے درآمدات کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل میں ایک بھی رکن ایسا

نہیں تھا جس نے یہ کہتے ہوئے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی تجویز دی ہو کہ کوئی اور متبادل موجود نہیں۔ انہوں

نے کہا کہ ہمیں کچھ اقدامات کرنا ہوں گے اور ’’کچھ نہ کرو‘‘ کی سوچ ناقابل قبول ہو چکی ہے۔ کونسل کے اجالس کے

حوالے سے رائٹرز نے اسد عمر سے رابطے کی کوشش کی تاہم وه دستیاب نہ ہو سکے۔ حال ہی میں انہوں نے سینیٹ

کے اجالس کو بتایا تھا کہ پاکستان کو 9؍ ارب ڈالرز چاہئیں تاکہ مالی ضروریات پوری کی جا سکیں، آئی ایم ایف کے

پاس جانے کا راستہ پسپائی کا راستہ ہوگا۔ اشفاق حسن خان کا کہنا تھا کہ اجالس میں کچھ سخت اقدامات کا ذکر بھی

کیا گیا جن میں ایک سال تک پنیر، کاروں، موبائل فونز اور پھلوں کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کی تجویز تھی جس سے

تقریبًا 4؍ سے 5؍ ارب ڈالرز کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات کو تھوڑا دھکا لگائیں تو اس سے اضافی دو ارب

ڈالرز مل سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ملک میں سب سے زیاده پنیر درآمد کیا جا رہا ہے، مارکیٹ درآمد

شده پنیر سے بھری ہوئی ہے، کیا ایک ایسا ملک جس کے پاس ڈالرز نہیں وه اتنے درآمد شده پنیر کی خریداری اور

درآمد کا متحمل ہو سکتا ہے؟ گزشتہ سال سابقہ حکومت نے درآمدات میں 50؍ فیصد اضافہ کیا اور 240؍ نئے آئٹمز

امپورٹ کیے گئے جن میں چیز اور اضافی ہارس پاور کی کاریں شامل تھیں، ساتھ ہی درجنوں نئی امپورٹس پر

ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی، لیکن کسی امپورٹ پر پابندی کا حکم جاری نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان اپنی

ضرویات کا تقریبًا 80؍ فیصد تیل امپورٹ کرتا ہے۔ جاری کھاتوں کا دبائو ہلکا کرنے کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے

دسمبر سے اب تک تقریبًا چار مرتبہ روپے کی قدر میں کمی کی ہے جبکہ شرح سود میں رواں سال تین مرتبہ اضافہ کیا

گیا ہے۔ دریں اثناء میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے منقولہ جائیداد اور اثاثوں پر ویلتھ ٹیکس نافذ جبکہ

5200؍ مختلف آئٹمز پر کسٹمز ڈیوٹی میں اضافہ کیے جانے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے حوالے سے

بتایا گیا ہے کہ درآمدات کو کنٹرول کرنے کیلئے حکومت تین سال پرانی گاڑیوں کی درآمد کی عمر کرکے اسے دو سال

کرنے جبکہ پانچ سال پرانی جیپوں کی درآمد کی عمر کم کرکے تین سال کرنے کا بھی اراده رکھتی ہے۔ حکومت کے

نئے ٹیکس انتظامات کے تحت 900؍ ایسی اشیاء کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جن ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی جا سکتی

ہے، ان میں موبائل فونز بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی بڑھائی جا سکتی

ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن 5200؍ اشیاء کی درآمد پر سخت ترین اقدامات کی تجویز ہے ان پر کسٹمز ڈیوٹی دو سے
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تین فیصد تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ صرف اس واحد اقدام کی وجہ سے حکومت کو اضافی ٹیکسز کی مد میں 40؍ ارب

روپے کی آمدنی ہوگی۔ فی الوقت، کسٹمز ڈیوٹی کی زیاده سے زیاده حد 20؍ فیصد ہے، اضافے کے بعد یہ 23؍ فیصد ہو

جائے گی جس سے سیلز ٹیکس جمع کرنے کی سطح درآمدات تک آ جائے گی۔ الہور سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی

کے رکن قومی اسمبلی حماد اظہر کو آمدنی (ریونیو) کیلئے مشیر مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا

ہے کہ حکومت ریونیو جمع کرنے میں جی ڈی پی کا 0.7؍ فیصد (260؍ ارب روپے) کا اضافہ چاہتی ہے۔


