BUSINESS

În organizarea “Murad Group”

Forumul de afaceri româno-libanez,
un succes remarcabil!

Petrecut la Bucureºti, în urmã
cu o sãptãmânã, Forumul de
afaceri româno-libanez a fost,
cu adevãrat, un eveniment economic remarcabil, care ar fi
meritat o mult mai mare atenþie
din partea autoritãþilor, a mediilor de afaceri autohtone ºi
chiar a mass-media. Sigur,
evenimentul în sine a fost punctat efectiv de toate aceste component ale societãþii româneºti,
dar este evident cã, la toate
aceste nivele, nu s-a realizat
încã, pe deplin, importanþa
evenimentului, datã de anvergura businessmanilor libanezi
care au descins la Bucureºti.
Or, ca sã fim bine înþeleºi, e
suficient sã notãm cã delegaþia
de la Beirut descinsã în capitala României cuprindea nu
numai oficiali ai parlamentului
ºi guvernului libanez, ca ºi un
grup de ziariºti din presa central
a Libanului, ci ºi sau mai ales
un grup de peste 30 de puternici oameni de afaceri, interesaþi
de oportunitãþile oferite de
România. Când vorbim despre
businessmani puternici, se
cuvine sã adãugãm ºi amãnuntul, dacã numai un amãnunt
poate fi, cã – potrivit celor precizate la conferinþa de presã de
Dr. Muhammad Murad, din
partea organizatorilor – cifra de
afaceri cumulatã a delegaþiei
de investitori libanezi depãºeºte… 30 de miliarde de euro!!!
Mai mult chiar, majoritatea
opereazã de mulþi ani în þãri
africane, oferind, la rândul lor,
oportunitãþi de afaceri pentru
investitorii români, motiv pentru care forumul economic de

la Bucureºti a primit ºi completarea “pentru Africa”.
Perspectivã din care, demn de
reþinut, la forum au fost
prezenþi, pe lângã ambasadorul
Libanului,
ambasadorul
Egiptului ºi însãrcinaþii cu afaceri ai ambasadelor Sudan,
Algeria, Nigeria ºi Libia
Acestea fiind spuse, sã mai
precizãm cã forumul , gãzduit
în ambiaþa elegantã a Phoenicia

Centrului Român pentru
Promovarea Comerþului ºi
Investiþiilor Strãine. Lucrãrile
propriu-zise ale forumului,
desfãºurate în cea de a doua zi,
a oferit celor prezenþi, investitori libanezi, dar ºi oameni de
afaceri din România, o paletã
neaºteptat de largã de oportunitãþi, numeroºi businessmani
dintre oaspeþi declarându-se nu
doar impresionaþi de perspec-

Grand Hotel, s-a consumat dea lungul a trei zile, beneficiind
de o organizare ireproºabilã,
datoratã puternicului “Murad
Group”, care reuneºte fraþii
Ahmed, Mohammad ºi Hassan
Murad, cu afaceri de succes în
construcþii, industria alimentarã
ºi servicii, din economia
româneascã. La reuºita organizãrii forumului au contribuit
ºi ambasadele celor douã þãri,
de la Beirut ºi Bucureºti, consistente fiind ºi contribuþiile
Camerei de Comerþ ºi Industrie
a României, Ministerului
Economiei ºi Comerþului,

tivele oferite de România, ci ºi
deciºi sã investeascã imediat
aici! De altfel, potrivit celor
declarate de Dr. Mohammad
Murad la conferinþa de presã,
încã din prima zi au ºi fost perfectate investiþii de peste 100
milioane euro în mediile de
afaceri autohtone, ceea ce
vorbeºte de la sine despre eficienþa forumului. În egalã
mãsurã, elogiile adresate
României ºi organizatorilor de
la tribuna forumului,sunt edificatoare, având în vedere cele
spuse de domnii Dr. Haytham
Joumaa, conducãtorul delegaþiei

libaneze, Dl. Bilal Charara, Dl.
Mohamad Lamaa ºi Dl. Najib
Zahr. Intr-o a doua secþiune a
forumului au fost programate
discuþii bilateral între partenerii
romîni ºi libanezi, în ziua a treia
au avut loc vizite la câteva
obiective economice, care oferã
oportunitã?i de investiþii, cum
din program nu au lipsit vizitarea unor obiective culturalturistice din Bucureºti. În concluzie, deci, un program dens
ºi bine gândit, care a fãcut ºi
util, dar ºi plãcut sejurul oamenilor de afaceri libanezi în capitala României, unde au primis
sã revinã foarte curând. Din
punctual nostrum de vedere, nu
putem încheia aceste rânduri
fãrã sã punctãm, la rândul nostru, valoarea acestei iniþiative a
Grupului Murad. Altfel spus,
iatã cã în economia româneascã
se pot naºte idei care fac bine
mediului de afaceri autohton ºi
care pun umãrul (ºi buzunarul!)
la relansarea economicã a acestei þãri. Felicitãri organizatorilor ºi aºteptãm ca exemplul lor
sã fie urmat ºi de alte medii de
afaceri autohtone, ca ºi sau mai
ales de oficialitãþile care au tocmai menirea de a atrage investitori strãini! Desantul oamenilor
de afaceri libanezi la Bucureºti
se constituie într-un semnal
extrem de important pentru
ambele þãri, ca ºi pentru continental african, unde, iatã, suntem invitaþi sã revenim cu
investiþiile româneºti. Era ºi
timpul ºi, vorba aia, noroc cu…
libanezii care ne reamintesc!
Horia Alexandrescu
Ionuþ Crivãþ

33

