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Ειδήζεις εμπορικού-οικονομικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Εμπορικόσ πόλεμοσ κυβζρνθςθσ ΗΠΑ με κινεηικι εταιρεία Huawei  
 
Άμεςθ ιταν θ αντίδραςθ τθσ κινεηικισ εταιρείασ τθλεπικοινωνιϊν Huawei ςτισ αιτιάςεισ του 

Υπουργοφ Εξωτερικϊν των ΗΠΑ, κ. Μike Pompeo, ο οποίοσ κατά τθν επίςκεψι του ςτθν 

Βουδαπζςτθ, προειδοποίθςε τθν ουγγρικι πλευρά για τουσ κινδφνουσ που ενζχει για τθν 

κρατικι αςφάλεια θ χριςθ του τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ τθσ κινεηικισ εταιρείασ. Στθν 

ανακοίνωςθ που εξζδωςε θ κυγατρικι Huawei Technologies Hungary, χαρακτθρίηει αβάςιμεσ 

και χωρίσ αποδεικτικά ςτοιχεία τισ κατθγορίεσ για ζλλειψθ αξιοπιςτίασ τθσ εταιρείασ.  

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ, κ. Wu Biqiang, αναφερόμενοσ ςε όςα 

διζρρευςαν ςτον τφπο περί αξιοποίθςθσ τθσ τεχνολογίασ τθσ Huawei από τισ υπθρεςίεσ 

εκνικισ αςφάλειασ τθσ Κίνασ, διλωςε ότι θ εταιρεία βαςίηεται και εμπιςτεφεται τθν κοινι 

λογικι των πελατϊν τθσ, κακϊσ και το ανοιχτό και ιςορροπθμζνο επιχειρθματικό περιβάλλον 

τθσ Ουγγαρίασ. Τόνιςε επίςθσ, ότι θ κυβερνοαςφάλεια απαιτεί ομαδικι προςπάκεια και ότι 

οποιοςδιποτε αποκλειςμόσ ενόσ μεγάλου και πρωτοπόρου επιχειρθματικοφ ομίλου, από τθν 

αγορά και τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ςτθ βάςθ αόριςτων και αβάςιμων καταγγελιϊν, κα ζχει 

ωσ αποτζλεςμα τθν υπονόμευςθ τθσ επιςτθμονικισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ (τθσ 

Ουγγαρίασ). 

Η Huawei Technologies Hungary, ιδρφκθκε το 2005 και απαςχολεί (άμεςα ι ζμμεςα) 

περιςςότερουσ από 2.000 υπαλλιλουσ ςτθν Ουγγαρία. Η Huawei υπιρξε θ πρϊτθ εταιρεία με 

τθν οποία θ ουγγρικι κυβζρνθςθ ςυνυπόγραψε το 2013 Συμφωνία Στρατθγικισ Σθμαςίασ. Η 

εταιρεία ζχει επενδφςει ςυνολικά $1,2 δισ ςτθν Ουγγαρία, ενϊ τα τελευταία πζντε ζτθ ζχει 

αποδϊςει ςτο ουγγρικό κράτοσ περί τα 60 δισ HUF (€193 εκ.) ςε φόρουσ. Σφμφωνα εξάλλου με 

τον οικονομικό απολογιςμό του 2018, θ ουγγρικι κυγατρικι ςθμείωςε ζςοδα φψουσ 80 δισ 

HUF (€258 εκ.), αυξθμζνα κατά 40% ςε ςχζςθ με το 2017. Η Huawei Technologies Hungary που 

ςκοπεφει να αυξιςει ακόμα περιςςότερο τα ζςοδά τθσ για το 2019, διευρφνει αφενόσ το 



εφροσ των προϊόντων τθσ και αφετζρου ενιςχφει τισ υποδομζσ ςτο κζντρο εφοδιαςμοφ και 

μεταφορϊν τθσ ςτθν Ουγγαρία, το μεγαλφτερο κζντρο logistics του Ομίλου Huawei εκτόσ 

Κίνασ.  

Τζλοσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Huawei, περίπου 80% των Οφγγρων χρθςτϊν χρθςιμοποιοφν 

προϊόντα τθσ εταιρείασ για τθλεπικοινωνίεσ ι/και περιιγθςθ ςτο Διαδίκτυο. Παράλλθλα, θ 

εταιρεία ιςχυρίηεται ότι με τθ λειτουργία του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Επιχειριςεων και 

Συντιρθςθσ (European Operations and Maintenance Centre) ςτθν Ουγγαρία, ζχουν ωφελθκεί 

και οι τθλεπικοινωνιακζσ εταιρείεσ τθσ Ευρϊπθσ αφοφ ζτςι απόκτθςαν τθ δυνατότθτα να 

προςφζρουν υπθρεςίεσ cloud το 2017. Τον Δεκζμβριο 2018 θ Huawei ξεκίνθςε πωλιςεισ και 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτθν Ουγγαρία. 

 

 


