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Megszerezné az Ericssont vagy a 

Nokiát az amerikai kormány 

 

 
 

Washington továbbra sem tett le a szándékáról, 

mert az ország lemaradásban van a mobilhálózati 

technológiák terén. 

 

Az amerikai kormány elképzelése azután vált is-

mertté, hogy Chuck Robbins, a Cisco első embere 

visszautasította azt a javaslatot, hogy vállalata 

szerezzen többségi tulajdonrészt az Ericssonban 

és a Nokiában, hogy így lehessen ellensúlyozni a 

Huawei 5G-hálózatok területén szerzett piaci pozí-

cióit és befolyását. Az ötlet a Trump-kabinet egyik 

tagja, William Barr igazságügyi miniszter részéről 

merült fel. 

 

Most kiderült, hogy Washington továbbra sem tett 

le a tervéről és valamelyik konszernt vagy fel akar-

ja vásárolni vagy legalább is többségi tulajdonrészt 

szerezne abban. Az amerikai kormány képviselői 

az elmúlt hónapokban számos esetben próbálták 

meg befolyásolni a Cisco vezetőit, valamint ta-

pasztalt távközlési menedzsereket azzal kapcso-

latban, hogy szerezzék meg az Ericssont vagy a 

Nokiát. A Cisco többször is jelezte, hogy nem akar 

ilyen üzletben szerepet vállalni. 

 

A felmerült javaslatok között volt, hogy a két társa-

ság kapjon adókedvezményeket, támogassák az 

exportbankokon keresztüli finanszírozásukat, vagy 

egy céget bízzanak meg valamelyik felvásárlásá-

val és a tőzsdéről való kivezetésével. Emellett 

fontos lenne, hogy az 5G-hálózatok kiépítéséhez 

szükséges szabvány hardvereket elsősorban ame-

rikai tulajdonban lévő vállalkozások, például az 

Airspan Networks, az Altiostar Networks, a Blue 

Danube Systems, a Mavenir Systems és a Parallel 

Wireless szállítsák. 

 

A Fehér Házban elérhető dokumentum szerint a 

modern történelemben első alkalommal fordul elő, 

hogy az Amerikai Egyesült Államok nem vezető 

egy feltörekvő, kritikus fontosságú technológiában. 

Az anyagot Daniel Goldin, a NASA korábbi vezető-

je és Hossein Moiin, a Nokia egykori technológiai 

és stratégiai vezetője készítette el. A cél az, hogy 

egy olyan amerikai piaci szereplőt létrehozzanak, 

amely betölti a Lucent Technologies távozásával 

keletkezett űrt. A Lucent 2006-ban olvadt össze az 

Alcatellel. A Nokia és az Ericsson ehelyett azt sür-

gették, hogy az USA támogassa az üzleti tevé-

kenységüket export-import bank és a US Interna-

tional Development Finance Corp. (DFC) segítsé-

gével. 

 

Számos gyártó az Open RAN Policy Coalition ke-

retében összefogott. A szervezetet az AT&T vezeti 

és tagja a Nokia is, de az Ericsson nem. Erik 

Ekudden, a konszern technológiai vezetője azt 

nyilatkozta, hogy a kormányoknak nem kellene a 

műszaki dolgokba beavatkozniuk. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/141578/megszerezne-

az-ericssont-vagy-a-nokiat-az-amerikai-kormany 
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