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Barack Obama öt tanácsa 

 

 
 

A volt amerikai elnök azzal kapcsolatban fejtette ki 

a véleményét, hogy milyen dolgokat tart fontosnak 

egy jobb technológiai jövő megvalósításához. 

 

Barack Obama a Bits & Pretzels nevű rendez-

vényen ki sem ejtette a száján Trump nevét, vi-

szont örömmel jegyezte meg, hogy „Európában 

senkit nem kell meggyőznie a klímaváltozás lété-

ről”, melynek a jelenlegi amerikai elnök az egyik 

legnagyobb vitatója. Arra a kérdésre, hogy fel kel-

lene-e darabolni az olyan nagy amerikai technoló-

giai konszerneket, mint az Amazon, az Apple, a 

Facebook vagy a Google. Úgy vélte, hogy erről az 

adott társaságoknak a megfelelő politikusokkal 

kellene egyeztetniük. A volt amerikai elnök ennél 

sokkal fontosabb kérdésnek ítélte azt, hogy a kö-

zösségek egyre szegényebbek azért, mert az on-

line kereskedelem egyre inkább elterjed, a helyi 

boltok emiatt megszűnnek és ezáltal kevesebb a 

helyi adóbevétel. A helyzetet súlyosbítja, hogy 

egyre kevesebb startupot alapítanak. 

 

A politikus öt olyan dolgot sorolt fel, amelyekkel 

komoly fordulatot lehetne elérni. Az első, hogy erős 

egyetemekre van szükség. Példaként említette, 

hogy az Amerikai Egyesült Államokban a Stanford 

Egyetem és az MIT erősítette a vállalkozószellemet. 

Csak akkor alakíthatók ki a szükséges ökorend-

szerek, ha a kutatás és a gazdaság szorosan 

együttműködik egymással. 
 

A második dolog, hogy szükség van az alapkuta-

tások erősebb állami támogatására. Amennyiben a 

kutatási intézmények elveszítik a jelentőségüket, 

akkor már csak a vállalatokra lehet támaszkodni és 

ez egyáltalán nem ideális dolog. A harmadik elem 

a tőkéhez való alapvető hozzáférés. Jó startupok 

nem csupán az ismert technológiai központokban, 

például a Szilícium-völgyben jönnek létre. Számos 

olyan érdekes vállalkozás van, amely biztató tech-

nológiákon dolgozik és észrevétlen marad, mert 

olyan régiókban működnek, amelyekre a támoga-

tók nem figyelnek. Ebben a témában nagyon sok 

lehetőség van. 
 

 
 

A negyedik fontos tényező a jó cégkultúra, amely 

viszont ott kezdődik, ha az államok a gyerekekbe és 

azok oktatásába fektetnek be. Amennyiben az isko-

láknak nincs pénzük és csak az elitegyetemek van-

nak a megfelelő eszközökkel ellátva, akkor nem 

fognak nagy ötletek születni. Obama hozzátette, 

hogy ismer olyanokat a Szilícium-völgyben, akik 

borzasztóan sikeresek. De ha arról van szó, hogy 

növelni kellene az adókat az oktatás finanszírozása 

miatt, akkor már nem látnak és nem hallanak. 

 

Az ötödik elem az állami felügyelet. Ez pont nem 

azt jelenti, hogy a nagy cégeket mindenképpen fel 

kell darabolni. Erről a témáról vitát kell szervezni, 

ahogy arról is, hogy a gazdaság és a társadalom 

miként tud jól együttműködni. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/138192/barack-

obama-ot-tanacsa 
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