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Компанија Гугл саопштила је да ће наставити сарадњу са кинеском компанијом Хуавеи
током наредних 90 дана, убрзо након што су САД привремено ублажиле неке трговинске
рестрикције уведене другом највећем светском произвођачу паметних телефона.

  

  

Одлука компаније Гугл представља неочекивани и драматичан заокрет само два дана
пошто је објављено да ће бити прекинуте везе са компанијом Хуавеи да би се
испоштовала одлука Трампове администрације.

  

Међутим, јуче је америчко Министарство трговине издало деведесетодневну дозволу
америчким компанијама да сарађују са Хуавејем, како би се корисници заштитили од
безбедносних ризика.

  

"Гугл је веома добар партнер, јер размишља о решењима. Ми такође покушавамо да
пронађемо решења. Забрана је ограничавајућа мера. Ми разговарамо о потезима за
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решавање рестриктивне ситуације", каже оснивач и председник компаније Хуавеи Рен
Џенгфеи.

  

Данашње одлагање омогућава компанији Гугл да до 19. августа шаље софтвере за
ажурирање телефона Хуавеи на Андроиду.

  

Из министарства трговине САД су саопштили да ће проценити какве су могућности
продужетка лиценци после истека 90 дана.

  

"Ја сам врло захвалан америчким компанијама. Оне су последњих 30 година расле
заједно са нашом компанијом. У 3 сата ноћу сам добио позив од америчких партнера са
извињењем. Знам да су данас покушавали да убеде америчку владу да укине регулативу
против компаније Хуавеи", каже Џенгфеи.

  

Истовремено, кинеска компанија тражи подршку и од својих партнера у ЕУ. Посланици
Европског парламента позвани су да не седе скрштених руку пред нападима америчке
администрације.

  

"Ово није само напад на Хуавеи. То је напад на либерални поредак заснован на
правилима. То је опасно. Сада се то догађа компанији Хуавеи, сутра се може догодити
било којој међународној компанији", каже главни представник компаније Хуавеи при ЕУ
Абрахал Лиу.

  

Стручњаци сматрају да је кинески технолошки гигант ипак много спремнији на сукоб
него амеирчка влада. Помиње се могућност да би званични Пекинг у контрамерама
могао да забрани производњу компаније Аппле и других америчких компанија у
кинеским фабрикама, што би одвело светску привреду у рецесију и пре сазревања
других ефеката Трампових мера у економском рату против Кине.

  

Хуавеи позива ЕУ да реагује после нове Трампове офанзиве
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Високи представник компаније Хуавеи у Европи позвао је Европљане да не остану
скрштених руку пред нападима америчке администрације чија су жртва, како наводи та
велика кинеска телекомуникациона група.

  

После стављања компаније Хуавеи на црну листу Доналда Трампа, што је навело Гугл да
постепено одустане од сарадње са том кинеском фирмом, главни представник компаније
Хуавеи при ЕУ Абрахал Лиу позвао је европске посланике да делују по том питању за
време сусрета са новинарима у Бриселу.

  

"То није само напад на Хуавеи. То је напад на либерални поредак заснован на
правилима. То је опасно. Сада се то догађа компанији Хуавеи, сутра се може догодити
било којој међународној компанији", рекао је Лију.

  

Он је питао Европљане да ли могу да се затворе очи пред таквим понашањем, и питао се
какве ће вероватне последице бити због таквог мирења са ситуацијом.

  

Кинески званичник истовремено је обећао да ће Хуавеи учинити више да уклони
европску несигурност око наводних ризика шпијунирања од те кинеске компаније.

  

"У компанији Хуавеи разумемо забринутост европскх влада око безбедности и спремни
смо да учинимо више", рекао је он.

  

"Због важности 5Г мреже, као лидер у сектору Хуавеи је спреман да потпише споразуме
о нешпијунирању са владама и клијентима у свим земљама чланицама ЕУ", додао је он.

  

У контексту трговинског рата и технолошког ривалства измедју Пекинга и Вашингтона
амерички председник Доналд Трамп одлучио је прошле недеље да забрани извоз
америчких технолошких производа неким компанијама које се сматрају "ризичним" за
националну безбедност.
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Амерички гигант Гугл, чији андроид систем опрема огромну већину паметних телефона у
свету, објавио је у недељу да ће морати да прекине везе са компанијом Хуавеи због те
одлуке.

  

(Н1, Агенције)
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