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Nu pot sã nu-mi exprim încã de la
început satisfacþia de a fi alãturi de
dvs., în acest forum organizat la
Bucureºti, în care se întâlnesc elita oamenilor de afaceri libanezi, care lucreazã în
multe þãri africane, elita oamenilor de
afaceri români, proprietari de uzine ºi
companii, precum ºi elita oamenilor de
afaceri libanezi din România. Forumul
beneficiazã ºi de prezenþa a unor înalþi
responsabili autohtoni. Folosesc aceastã
ocazie pentru a transmite salutãri excelenþei sale, ministrul Afacerilor Externe,
pe care am onoarea sã-l reprezint la
aceastã întâlnire. reuniune care sperãm
cã se va încheia cu decizia unei mai bune
cooperãri între România ºi Liban.
Sosirea noastrã la Bucureºti survine
dupã vizita fãcutã la sfârºitul lunii februarie de excelenþa sa , domnul Michel
Sleiman, preºedintele Republicii Liban,
vizitã care s-a încheiat cu semnarea unor
acorduri între cele douã þãri. Avem desigur în vedere sã urmãm spiritual acestor
acorduri ºi de a dezvolta o cooperare permanentã între cele douã þãri.

“

Onoratã audienþã,
Reuniunea de astãzi îºi propune în primul
rând sã-i informeze pe oamenii de afaceri
libanezi care lucreazã pe continentul
african, în legãturã cu potenþialul economic al României , astfel încât ei sã
poatã defini cât mai precis nevoile de pe
piaþa africanã ºi sã identifice experienþele bune realizate de libanezi, cu
speranþa de a se gãsi noi oportunitãþi de
investiþii. Oamenii de afaceri libanezi
din Africa au izbutit în industrie, comerþ
ºi construcþii, dar ºi în domeniul economic. Ei se supun legilor din statul în care
muncesc ºi respectã populaþia acelei þãri.
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De asemenea, noi nu uitãm efortul, rãbdarea, onestitatea ce-i caracterizeazã pe
oamenii de afaceri libanezi din statele
africane, trãsãturi care i-au fãcut sã
merite încrederea, atenþia ºi interesul
acordate de respectivele þãri, de la
nivelul oficialitãþilor ºi pânã la cel al
cetãþenilor. Cu toþii au apreciat fidelitatea libanezilor ºi contribuþia lor la progres, la dezvoltare.
Dupã aderarea în 2007 a României la
Uniunea Europeanã, Convenþia de
parteneriat european a început sã
relanseze relaþiile economice dintre Liban
ºi România. Economia libanezã este
liberã ºi deschisã pieþelor internaþionale,
încurajeazã iniþiativa privatã, participarea la investiþii ºi libertatea de miºcare
a capitalului. Datoritã caracteristicilor
sistemului sãu financiar ºi bancar,
Libanul a reuºit sã probeze capacitatea
economiei sale de a înfrunta criza financiarã mondialã, ale cãrei efecte au atins
cea mai mare parte a statelor europene.
De altfel, în 2011, capitalul ºi investiþiile
atrase de Liban au fost de 4,9 miliarde de
dolari! De asemenea, cursul valutar lirã
libanezã/dolar a fost stabil.
În ceea ce priveºte schimburile economice
dintre România ºi Liban, sã amintim cã
exporturile libaneze cãtre România au
atins anul trecut 7,6 milioane de dolari ,
iar valoarea importurilor libaneze din
România au fost de 209 milioane de
dolari. Bineînþeles cã balanþa comercialã
este încã în favoarea statului roman, care
a devenit stabil economic ºi care ocupã,
potrivit Bãncii Mondiale, locul 56 în topul
celor 186 de þãri luate în calcul.

De asemenea, România a atras dupã anul
2000 multe investiþii strãine, numai în
2006 valoarea acestora ridicându-se la
8,3 miliarde de euro. Fãrã a uita schimbãrile politice a cãror martorã a fost în
ultimii ani, România îndrãzneºte sã stabileascã noi structuri în sistemul economic. Adevãrat, criza financiarã mondialã a
avut
repercusiuni negative, dar
adoptarea unor politici economice precaute ºi încurajarea investiþiilor au permis sã fie depãºite în mare parte aceste
efectele nedorite. Întâlnirea noastrã de
astãzi de la Bucureºti confirmã autenticitatea acestei orientãri economice ºi va
servi fãrã îndoialã ºi României ºi
Libanului.Va fi încurajatã cooperarea,
schimburile de experienþã ºi investiþiile de
capital în proiecte care sã asigure
redresarea economicã, oprirea recesiunii
ºi creºtere economicã.
Stimatã audienþã,
Permiteþi-mi sã salut cu aceastã ocazie ºi
eforturile comunitãþii libaneze din
România, ale oamenilor de afaceri care o
compun ºi care constituie o forþã adiþionalã la economia româneascã, prin participarea ei la proiecte economice, comerciale ºi industriale. Mulþumim României,
preºedintelui Traian Bãsescu, guvernului
ºi românilor pentru atenþia ce se acordã
comunitãþii libaneze, cãreia i se dã posibilitatea sã ducã o viaþã normalã. Doresc
succes lucrãrilor acestei reuniuni economice, cu participarea elitei oamenilor
de afaceri români ºi libanezi ! În sfârºit,
vreau sã mulþumesc “Murad Group
Corporation”, reprezentat prin fraþii
Mohamed, Ahmed ºi Hassan pentru
excepþionala lor ospitalitate ºi pentru
impecabila organizare a forumului
.
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