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 Veľké korporácie iniciujú medzinárodný program                  
obnovy Libanonu 

Korporácie veria, že podpora mierových politických aktivít súkromným 
sektorom je nevyhnutná pre zabezpečenie stability celého regiónu. 

Washington, D.C.,  
Bratislava, 5. októbra 2006 
 
Medzinárodné spoločnosti Cisco Systems, Intel Corporation, Ghafari a Occidental 
Petroleum Corporation v priebehu druhej polovice septembra založili Americko-libanonský 
partnerský fond zameraný na podporu vojnou zdevastovaného Libanonu. Hlavným účelom 
fondu je širokospektrálna mobilizácia zdrojov a aktivít smerujúcich k obnove 
podnikateľského sektora krajiny. Fond prispeje k oficiálne deklarovanej pomoci Spojených 
štátov Libanonu sumou 230 miliónov USD. 

Delegácia predstaviteľov fondu vyslaná do regiónu americkým prezidentom monitorovala 
priebeh rekonštrukčných aktivít a uskutočnila sériu stretnutí s predstaviteľmi libanonskej 
vlády a podnikateľského sektora s cieľom identifikovať najkritickejšie oblasti vyžadujúce 
medzinárodnú pomoc. 

„Je mi cťou, že ma prezident požiadal o spoluúčasť pri vedení humanitárnych aktivít v tejto 
krajine,“ povedal Dr. Ray Irani, generálny riaditeľ Occidental Petroleum Corporation.  

„Filozofia našej spoločnosti nás oddávna vedie k pomoci poškodeným regiónom. Chceme 
sa zúčastniť aj povojnovej obnovy Libanonu; veríme, že z dlhodobého hľadiska prispejeme 
k stabilite celého regiónu,“ povedal John Chambers, generálny riaditeľ Cisco Systems. „Je 
nám jasné, že nikto nedokáže pomôcť takto poškodenej krajine samostatne – nie vládny 
sektor bez súkromného, nie súkromný sektor bez vládneho.“  

Zakladajúce spoločnosti tvrdia, že dokážu lepšie identifikovať potreby poškodenej 
ekonomiky a realizovať aktivity smerujúce k jej obnoveniu. Fond sa preto okrem finančnej 
podpory regiónu zameria predovšetkým na znovu-oživenie podnikateľského sektora v 
krajine. Hlavným cieľom iniciatívy je tvorba pracovných miest, obnova prístupu k výrobným 
zdrojom a kapitálu.  

„Veríme, že pomoc Libanonu nespočíva v obnove na predvojnovú úroveň; veríme, že 
skutočným cieľom pomoci je dostať libanonskú ekonomiku ďalej, ako sa nachádzala pred 
začiatkom vojnového konfliktu,“ povedal John Chambers. 

Viac informácií o programe je možné získať na adrese www.lebanonpartnership.org. 
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Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO)  je popredný svetový výrobca a dodávateľ sieťových internetových 
technológií. S vyše 20-ročnými skúsenosťami pôsobí v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu  a v oblasti LAN a 
WAN sietí. Riešenia spoločnosti Cisco Systems predstavujú základ sieťového prepojenia tisícok spoločností, 
univerzít, podnikov a vládnych úradov po celom svete Ďalšie informácie nájdete na adrese 
http://www.cisco.com. Cisco Systems na Slovensku je od roku 2004 samostatnou pobočkou v rámci regiónu 
CEE.  www.cisco.sk   

 


