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مع  بالتعاون  اللبنانيني  االع��م��ال  رج��ال  أطلق جتمع 
جامعة القديس يوسف دراسة ترصد التأثيرات االيجابية 
لالصالحات على االقتصاد الوطني، في مؤمتر صحافي 
ع��ق��ده التجمع ف��ي م��ق��ره وح��ض��ره رئيسه كميل منسى، 
ورئيس جامعة القديس يوسف رينيه شاموسي، ومدير 
ع��ام شركة اليانز كزافييه دن��ي��س، وال��ذي��ن اجن���زوا هذه 
ال��دراس��ة وه��م الدكتور روك ان��ط��وان مهنا، عميدة كلية 
في  التجمع  مجدالني، وممثال  ايرفا  االقتصادية  العلوم 
الكلية الدكتور سمير نصر وانطوان واكيم وعدد كبير من 

رجال االعمال. 
ان هذه   التجمع كميل منسى بكلمته  واش���ار  رئيس 
ال��دراس��ة هي عبارة ع��ن  ارق��ام تتعلق بتفاعل االقتصاد 
ايجابيا مع حالة اصالحية ال بد منها او بجمود وانتظار 
ىء نوعا ما الذي نعيشه منذ  سلبي الن الوضع غير السيِّ
فترة ال يجب ان يحول دون تطلعنا الى اج��راءات جتنبنا 
هزات في البيئة االقتصادية قائال  أن هناك ارقامًا يجب ان 
نطمح الى بلوغها كي نؤمن دميومة احلركة االقتصادية. 
من هنا طرحنا 3 اسئلة: ماذا لو نفذنا االصالحات، وماذا 
لو نفذنا قسما منها، وماذا لو لم ننفذ اي بند من بنودها؟ 
اردنا استشراف املستقبل على ضوء االجوبة عن كل من 

هذه االسئلة. 
واوضح منسى ان هذه الدراسة هي االولى من نوعها 
ف��ي لبنان وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي حيث ال��ت��ع��اون ب��ني القطاع 
اخل��اص واجلامعات، مع العلم ان ه��ذا االسلوب معتمد 

بشكل مستمر في ال��دول املتطورة، نحن مصممون على 
تكراره عندنا آملني ان يعمم على سائر اجلامعات وسائر 
ميادين القطاع اخلاص من اجل استفادة الطرفني وزيادة 
قدرتها على حتسني االبحاث وجعلها في خدمة املجتمع 

واملؤسسات اخلاصة والعامة. 
ث��م ال��ق��ى رئ��ي��س جامعة ال��ق��دي��س ي��وس��ف االب رينيه 
شاموسي كلمة اعرب فيها عن اعتزاز اجلامعة باجناز هذه 

الدراسة بالتعاون مع جتمع رجال االعمال اللبنانيني«. 
وحتدث بعد ذلك مدير عام شركة »اليانز« كزافييه دنيس، 
معربا عن سرور شركته في املساهمة بتمويل هذه الدراسة 
عن االقتصاد اللبناني خصوصا وان للشركة مساهمات 

كثيرة في مجاالت اقتصادية وثقافية وفنية وبيئية«. 
الدراسة

ترصد الدراسة التأثيرات املفترضة للعملية اإلصالحية 
على أداء اإلقتصاد اللبناني في مسعى إلى إيجاد تقييم 
باألرقام  يفسر  اإلص��الح��ي��ة،  للعملية  وعملي  موضوعي 
تأثيرها على جوانب مختلفة من االقتصاد اللبناني، بغية 

حتديد النتائج التي سوف تتمخض عنها بشكل دقيق. 
وتهدف الدراسة الى  » إثبات أن اإلجراءات االصالحية 
ستمكن االق��ت��ص��اد ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ن مت��ت��ني وض��ع��ه بشكل 
أن  يبدو  وق��ت  في  املناعة  من  املزيد  واكتساب  مستدام، 
البلد يشهد انتعاشًا اقتصاديًا مؤقتًا وأقرب إلى أن يكون 

اصطناعيًا من دون تنفيذ هذه اإلصالحات اجلذرية.

جتمع رجال الأعمال دعا اإىل الإ�صراع
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