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”القضايا الراهنة للتمويل الدولي“ في ”القديس يوسف“

صدى البلد  

USJ من الندوة في جامعة القديس يوسف 

نظمت كلّية العلوم االقتصادّية 
في جامعة القّديس يوسف طاولة 
مستديرة في أوديتوريوم فرنسوا 
باسيل في حرم االبتكار والرياضة، 
طريق الشام تطّرقت إلى ”القضايا 
الراهنة للتمويل الــدولــّي“، ضّمت 
أربعة مديرين رّواد في عالم االقتصاد 
والتمويل، جاؤوا خّصيًصا من باريس 
ولندن وبيروت، وهم: عضو المجلس 
ــّي بونوا  التنفيذّي للمصرف األوروب
كوري، وسمير عّساف وهو على رأس 
مصرف HSBC لالستثمار ومن قدامى 
كلّية العلوم االقتصادّية، وأالن بيفاني 
مدير عام وزارة المال وأستاذ قديم 
في الكلّية، وجميل باز مدير التخطيط 
GLG في  االستثماري فــي شركة 
لندن والذي تابع سنتين من العلوم 
لقّديس  ا االقتصادّية في جامعة 
يوسف قبل أن ُيضطر الى الهجرة. 
وحضر اللقاء رئيس الجامعة سليم 
دكاش اليسوعي وعميد الكلّية جوزف 
الجمّيل وحشد من األساتذة والطّالب 

والمهتمين بالشأن االقتصادي.

نجاح وتوّسع
ل 

ّ
اعتبر دكاش أن ”التمويل شك

بالتأكيد أحد المحّركات للنمّو العالمّي 
على مدى السنوات الـ ٤٠ الماضية. 
لقد حــث عالم االستثمار واإلنتاج 
تطلًعا  أصبح  حّتى  ّســع  لــتــو ا على 
لــدى الكثير من الشباب، باعتباره 
ا للنجاح. كانت للتمويل أيضا 

ً
ــز رم

انتكاساته في اليوم الذي قطع فيه 

تواصله مع عالم االقتصاد الحقيقّي 
ئجه  نتا مــن  ًصا  خصو ته  متطلبا و
االجتماعية واإلنسانّية. األزمة العالمّية 
األخيرة ليست إال أحد مظاهر هذه 

االنتكاسات“.

تمويل وابتكار
وتابع دكاش:“التمويل واالبتكار 
واالقتصاد واألنسنة، هل يمكننا أن 
نتصّور بلدنا لبنان وهو يوفق بين 
كل هذه المفاهيم في بيئة إقليمّية 
تتخّبط تحت وطــأة حالة اضطراب 
شديد؟ مع تعليم عــاٍل ُيعطى في 
جامعات ذات جودة عالية، ورأس مال 
بشرّي عالي التخّصص، وقطاع مصرفّي 
ر بحكمة، سيتسّنى لخّريجينا  ــدا ُم
خاذ طريق النجاح واإلبداع. يتوّجب 

ّ
ات

علينا، نحن المسؤولين السياسّيين 
واالقتصادّيين واألكاديمّيين، أن 
مستقبل  نحو  لطريق  ا لهم  نمّهد 
يبعث أكثر على االطمئنان في بلدنا“.
من جهتهم ركــز كــل من كوري 

وعّساف وبــاز في مداخالتهم على 
ل  لما ا لم  لعا لّية  لحا ا ت  يا لتحد ا
ومنها دور اليورو في النظام المالي 
العالمي ودور الصين في التبادالت 
لّية  لما ا ر السياسات  لّية وتطّو لما ا
للبنوك المركزّية. اما بيفاني فشدد 
على ”اسباب ونتائج النظام المالي 
اللبناني على اقتصاده، والذي يعتمد 
على استراتيجية استدراج االدخار 
الدولي عبر سياسة االستدانة العامة 

والخاصة».

حالة تستحق الدرس
ل حالة 

ّ
واعتبر ان هذا النظام ”يشك

تستحق الدراسة ألنها تعتبر كل 
شيء مسموحا. نحن في نظام يفرض 
الضرائب على العمل بدل أن يفرضه 
على رأس الــمــال“. واقترح بيفاني 
للخروج من هذه الدوامة التوافق بين 
الدولة والقطاع المالي من ”أجل اعادة 
توجيه االدخار نحو القطاعات المنتجة 

واصالح ضريبي يالئم العمل“.
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