
GEORGE ZHANG, CEO HUAWEI ROMÂNIA:

"5Gvaîncurajaºiamplifica
funcþionalitateaoraºelor

inteligente"

Reporter: Cum credeþi cã va evo-

lua tehnologia informaþiei ºi a co-

municaþiilor în era digitalã?

George Zhang: Viziunea Huawei

este de a aduce digitalul cãtre fie-

care om, organizaþie pentru o lume

inteligentã ºi interconectatã. Cre-

dem cã industria tech dã dovadã,

deja de adaptare la noua erã digita-

lã - Huawei oferã tehnologie pen-

tru VR, condus autonom, dar ºi

smart city.

Reporter: Care este potenþialul

economic al industriei ITC din Rom-

ânia?

George Zhang: Huawei crede cu

tãrie cã România va profita la ma-

xim de beneficiile industriei IT&C.

România beneficiazã, datoritã infra-

structurii de telecomunicaþii avan-

sate, de internet foarte rapid, iar

acest lucru o face sã fie una dintre

primele þãri în care pot fi adoptate

cele mai noi tehnologii. Dacã repre-

zentanþii guvenãrii vor susþine ju-

cãtorii din industria IT ºi vor putea

oferi un mediu primitor de business,

acest lucru va transmite semnale

internaþionale puternice investito-

rilor în piaþa localã. Evident, acest

lucru va aduce beneficii României.

Reporter: Cum va contribui tehno-

logia 5G la dezvoltarea smart city?

George Zhang: 5G va încuraja ºi

amplifica funcþionalitatea oraºelor

inteligente prin viteza de transfer

mare, latenþa micã ºi conectivitatea

sporitã cu dispozitivele smart. Dis-

pozitivele smart sunt baza funcþio-

nãrii eficiente a unui oraº inteli-

gent. Cu ajutorul 5G, potenþialul

acestor dispositive smart poate fi

valorificat. Câteva exemple de utili-

zare 5G în amplificarea beneficiilor

smart city: transportul smart, smart

homes, educaþie smart ºi smart

energy (pentru folosire sustenabilã

ºi conservare).

Reporter: Cum ar arãta un sce-

nariu în care Huawei ar câºtiga lici-

taþia pentru 5G în þara noastrã?

George Zhang: Huawei nu parti-

cipã direct la licitaþiile 5G, ci opera-

torii fac acest lucru. Huawei îºi

doreºte succesul clienþilor sãi, con-

tribuind la crearea unei lumi digita-

le performante ºi construind o

lume interconectatã ºi inteligentã.

Ne strãduim sã menþinem compe-

titivitatea ºi securitatea ciberneticã

pentru produsele, soluþiile ºi servi-

ciile end-to-end. Printr-o colabora-

re deschisã cu partenerii, reuºim sã

cream valoare pentru clienþi ºi lu-

crãm pentru a oferi oportunitãþi oa-

menilor, pentru a îmbunãtãþi viaþa

acasã ºi pentru a inspira inovaþia în

cadrul companiilor. Aceste lucruri

vor fi întotdeauna pe primul plan

pentru noi.

Reporter: SUA a acordat recent

cea de-a patra extensie de licenþã

pentru Huawei, valabilã pânã la 15

mai, ºi care, potrivit informaþiilor, va

fi ºi ultima. Va afecta intrarea defini-

tivã în Entity List compania?

George Zhang: Indiferent cã este

sau nu ultima prelungire a licenþei,

impactul asupra operaþiunilor Hua-

wei este limitat, dar acest lucru nu

va schimba cu nimic tratamentul

incorect la care compania este su-

pus.

Am fost întotdeauna de pãrere cã

faptul cã SUA a adãugat Huawei în

aceastã entity list a adus mai multe

efecte negative Statelor Unite

decât companiei Huawei. Acest lu-

cru nu numai cã va aduce pierderi

economice mari companiilor ame-

ricane cu care Huawei colaboreazã,

ci va diminua ºi încrederea în cola-

borare de-a lungul lanþului de

aprovizionare ºi distribuþie. Cerem

guvernului SUA sã opreascã acest

tratament incorect ºi sã scoatã

Huawei din entity list.

Reporter: Recent, Secretarul

American al Apãrãrii Mark Esper

le-a atras atenþia statelor europene,

inclusiv României, cã Huawei repre-

zintã o ameninþare pentru NATO.

Cum comentaþi aceste afirmaþii?

George Zhang: Guvernul SUA a

adus acuzaþii false la adresa Huawei

în ultimii 10 ani. Comentariile dom-

nului Esper sunt parte a tacticii gu-

vernului de a întina imaginea Hua-

wei cu acuzaþii ºi declaraþii nefon-

date. Huawei a intreprins foarte

multe acþiuni pentru a dovedi inte-

gritatea sistemului ºi nivelul supe-

rior de management în coordona-

rea tuturor aspectelor business-ului

ce asigurã siguranþa produselor ºi

totuºi SUA ignorã acest lucru. Este

momentul ca aceºtia sã îºi susþinã

acuzaþiile cu dovezi ºi fapte.

Securitatea ciberneticã þine de

tehnologie ºi management. Dar
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Tehnologia 5G va aduce beneficii majore în toate sectoarele, inclusiv

pentru domeniul construcþiilor. George Zhang, CEO Huawei România,

ne-a acordat un interviu în care ne-a mãrturisit cã tehnologia 5G va

încuraja ºi amplifica funcþionalitatea oraºelor inteligente prin viteza

de transfer mare, latenþa micã ºi conectivitatea sporitã cu dispozitivele

smart. Totodatã, domnia sa ne-a vorbit despre evoluþia industriei ITC,

dar ºi despre riscurile care vin odatã cu digitalizarea.

(continuare în pagina 16)
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SUA au politizat acest subiect pen-

tru a încetini avansul tehnologiei

5G. Acest lucru va afecta, în ultimã

instanþã consumatorii prin limita-

rea dreptului la cele mai noi ºi mai

bune tehnologii. Trebuie sã ne

întoarcem la faza discuþiilor raþio-

nale ºi sã lucrãm la soluþii reale

pentru probleme ºi provocãri reale.

Este momentul sã punem cãrþile pe

faþã ºi sã lãsãm lumea sã judece

faptele cu propria minte.

Reporter: Dezvoltarea industriei

IT&C vine, din pãcate, ºi cu noi ris-

curi, studiile arãtând tot mai multe

cazuri de atacuri cibernetice. Existã

suficiente soluþii de protecþie în

faþa acestora?

George Zhang Securitatea ciber-

neticã ºi protecþia confidenþialitãþii

rãmân prioritãþi de top ale Huawei.

Credem cã, în calitate de furnizori

de tehnologie, este responsabilita-

tea noastrã sã construim securitate

ciberneticã prin inovaþie, sã o

îmbunãtãþim prin colaborare ºi sã

lucrãm cu toþii la o lume digitalã în

care sã avem încredere.

Pentru a asigura securitate ciber-

neticã, industriile ºi instituþiile de

reglementare trebuie sã lucreze

împreunã pentru a dezvolta stan-

darde ºi mecanisme de verificare.

Acestea ar trebui sã vizeze echipa-

mentele producãtorilor ºi operato-

rilor. Producãtorii de echipamente

sunt responsabili de livrarea aces-

tora în conformitate cu standardele

indutriei, iar operatorii sunt respon-

sabili cu securitatea operaþiunilor în

cadrul propriilor reþele.

Reporter: Vã mulþumesc!
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La sfârºitul lunii trecute, HUAWEI a lansat oficial HUAWEI P40

Pro+, HUAWEI P40 Pro ºi HUAWEI P40, flagship-urile Huawei

P40 Series, cu un design de ultimã orã ºi camere foto revoluþio-

nare, ce extind posibilitãþile de fotografiere ºi înregistrare video.

De altfel, Huawei P40 Pro a obþinut un scor general de 128, din

partea DxOMark (n.r. sistemul care evalueazã amãnunþit cali-

tatea imaginii camerelor smartphone) pentru sistemul de ca-

mere cvadruple Leica, camere foto revoluþionare, ce extind ra-

dical posibilitãþile de fotografiere ºi înregistrare video. Huawei

P40 Pro aduce o evoluþie a camerei cvadruple Leica, cu o ca-

merã cinematograficã supersensibilã mai puternicã ºi o ca-

merã 3D cu senzor de profunzime pentru a suporta zoom-ul

supersensibil de pânã la 50x.

Cel mai avansat ansamblu de camere quad Ultra Vision Leica al

Huawei P40 Pro a fost evaluat de DxOMark cu cel mai mare scor

înregistrat vreodatã. Prin obþinerea acestui rezultat, flagship-ul

consolideazã reputaþia HUAWEI de lider al fotografiei smartpho-

ne. În plus, prezenþa altor trei smartphone-uri din portofoliul

HUAWEI (Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 30 Pro ºi Huawei

P30 Pro) în clasamentul DxOMark aratã performanþa companiei

în ceea ce priveºte calitatea fotografiei smartphone.

Alãturi de HUAWEI P40 Series, a fost lansat ºi noul HUAWEI

WATCH GT2e, destinat unui stil de viaþã activ, boxa wireless

HUAWEI Sound X, dezvoltatã în parteneriat cu cei de la Devia-

let ºi totodatã cel mai recent model de ochelari inteligenþi S/S

'20 HUAWEI X GENTLE MONSTER. Concepute pentru o viaþã

digitalã mai bunã, toate aceste noi lansari completeazã por-

tofoliul deja variat de produse, menite sã rãspundã tuturor

scenariilor.

HUAWEI P40 Series se bucurã de un senzor de 1/1.28 inci care

are un pixel combinat de 2.44 ?m pentru a creºte masiv capa-

citatea de captare a luminii pentru performanþe îmbunãtãþite

în condiþii de luminozitate scãzutã, iar design-ul îmbunãtãþit

al periscopului permite realizarea unui zoom optic de pânã la

10x. Flagshipurile din serie beneficiazã de Kirin 990 5G ºi susþin

tehnologiile 5G ºi Wi-Fi 6 Plus de mare vitezã. Hardware-ul

avansat este integrat într-o carcasã compactã, prevãzutã cu

ecran HUAWEI Quad-curve Overflow, care oferã fluiditate ºi

capacitate de rãspuns deosebite.

Richard Yu, CEO HUAWEI Consumer Business Group, a decla-

rat în cadrul prezentãrii: "HUAWEI P Series a însemnat întotde-

auna o esteticã inovatoare ºi accesul la cel mai premium har-

dware, reprezentând tot ce e mai bun în industrie în materie

de design ºi tehnologie. Cu un senzor de excepþie, opticã de la

Leica, chipset puternic ºi HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI

P40 Series exprimã prin excelenþã viziunea noastrã ºi oferã o

experienþã Super Definition în orice moment al zilei, pentru a

le oferi consumatorilor cea mai bunã experienþã ca sã-ºi înde-

plineascã viziunea creativã".

Huawei P40 Pro va fi disponibil în România cu preþ recoman-

dat de 4599 lei, în timp ce modelul Huawei P40 are un preþ re-

comandat de 3799 lei, ambele beneficiind de o serie de oferte

atractive la partenerii de distribuþie, potrivit gigantului chinez.

HUAWEI P40 Pro+ va veni pe piaþa localã la o datã ulterioarã

lansãrii. În plus, în perioada urmãtoare, smartphone-urile

flagship Huawei P40 ºi P40 Pro pot fi precomandate începând

din 27 Martie pânã pe 5 aprilie 2020, iar preþul special include

cãºtile Huawei Freebuds 3, un produs ce are valoare recoman-

datã de 799 lei, la care se adaugã 50 GB Cloud Storage pentru

12 luni, precum ºi o serie de extra beneficii.

urmare din pagina 14
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Gigantul chinez, Huawei a raportat venituri record, profit re-

cord ºi vânzãri record de smartphone-uri în 2019, dar intrare

pe Entity List a SUA a avut un impact puternic asupra compa-

niei în a doua jumãtate a anului trecut, iar 2020 se anunþã un

an crucial pentru cel mai mare producãtor mondial de echi-

pamente de telecomunicaþii ºi unul dintre liderii industriei de

telecomunicaþii 5G.

Reprezentanþii companiei au declarat, recent, cã gigantul chi-

nez se aflã în faþa primului sãu an întreg de restricþii comercia-

le impuse de SUA, se confruntã cu incertitudini asupra lanþului

sãu de aprovizionare din cauza scãderii stocurilor de compo-

nente, dar ºi cu o economie nesigurã pe fondul pandemiei de

coronavirus.

Totuºi, Huawei sperã ca aplicaþiile ºi serviciile Google sã fie di-

sponibile prin propriul sãu magazin de aplicaþii - o idee nouã

pentru compania care doreºte sã atragã utilizatori la cele mai

recente telefoane lansate fãrã sistemul de operare Android li-

cenþiat. Anul trecut, Huawei a fost pusã pe o listã neagrã din

SUA, cunoscutã sub numele de Entity List, care a restricþionat

firmele americane sã facã afaceri cu compania chinezã de te-

lecomunicaþii. Google a fost nevoit sã înceteze sã acorde li-

cenþã sistemului de operare mobil Android pentru Huawei.

Douã smartphone-uri emblematice - Mate 30 ºi P40 - au fost

lansate fãrã aplicaþii Google licenþiate. Asta înseamnã cã ser-

viciile precum Gmail sau Google Maps nu au fost preinstalate

pe dispozitiv.

Aceasta nu este o problemã mare pentru Huawei în China,

unde serviciile Google sunt blocate ºi consumatorii nu le folo-

sesc cu adevãrat. Dar pe pieþele internaþionale, utilizatorii

Huawei folosesc o versiune complet licenþiatã pe Android. Li-

sta neagrã a provocat un deficit de 10 miliarde de dolari în ve-

niturile din divizia de consumatori a Huawei în 2019, dupã

cum declara, preºedintele prin rotaþie al Huawei, Eric Xu.

Anul trecut, Huawei a lansat propriul sistem de operare numit

HarmonyOS despre care a spus cã poate funcþiona pe mai

multe dispozitive, cum ar fi televizoare ºi smartphone-uri. Dar

acest sistem de operare nu a fost pus încã pe niciunul dintre te-

lefoanele proprii.

În schimb, P40, lansat recent, foloseºte o aºa-numitã versiune

open source de Android, care dispune de Huawei AppGallery,

propriul magazin de aplicaþii al companiei, un înlocuitor pen-

tru Google Play Store. Dar din pãcate, existã puþine aplicaþii

majore în magazinul Huawei ºi nume notabile precum Face-

book ºi Instagram sunt absente.

Preºedintele prin rotaþie al Huawei a declarat: "Sperãm ca ser-

viciile Google sã fie disponibile prin AppGallery, la fel cum sunt

disponibile prin App Store".

Dacã lucrurile vor evolua conform declaraþiei lui Xu, utilizato-

rii Huawei din afara Chinei vor putea avea acces la diferite

aplicaþii fãrã ca firma chinezã sã fie nevoitã sã ruleze o versiu-

ne întreagã autorizatã de Android. Este o idee nouã din par-

tea companiei, iar analiºtii considerã cã o astfel de decizie ar

putea fi crucial pentru succesul Huawei peste hotare.

Conform raportului anual pentru 2019, încasãrile globale ale

Huawei au ajuns la 123 miliarde dolari (considerând o ratã de

schimb valutar 1 dolar = 6.9840 CNY), în creºtere cu 19,1%
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faþã de anul precedent; profitul net a ajuns la 8.97 miliarde do-

lari, iar fluxul de numerar din activitãþile operaþionale a

depãºit 13.08 miliarde dolari, cu 22,4% mai mult decât în anul

precedent. Ca parte a investiþiilor sale continue pe termen

lung, Huawei a investit 15,3% din încasãrile sale pe anul 2019,

respectiv 18.85 miliarde dolari, în cercetare ºi dezvoltare. În ul-

timii zece ani, cheltuielile totale în cercetare ºi dezvoltare

depãºind 85.91 miliarde dolari.

Eric Xu a preciazat: "2019 a fost un an extraordinar pentru Hua-

wei. În ciuda unei presiuni externe enorme, echipa noastrã a

mers mai departe, fiind concentratã pe crearea de plusvaloare

pentru clienþii noºtri. Am muncit din greu pentru a le câºtiga re-

spectul ºi încrederea, atât a lor, cât ºi a partenerilor noºtri din

întreaga lume. Afacerile rãmân puternice în continuare".

Raportul mai aratã cã anul trecut, afacerile Huawei pentru

operatorii de telecomunicaþii au condus la lansarea comer-

cialã a reþelelor 5G. Pentru a încuraja adopþia comercialã ºi a

promova inovaþia în domeniul aplicaþiilor 5G, compania a

înfiinþat centre comune de inovaþie 5G împreunã cu operato-

rii din toatã lumea. Soluþiile Huawei RuralStar pentru staþii de

bazã rezolvã problemele de acoperire din zonele izolate ale

lumii. Aceste soluþii sunt folosite în peste 50 de þãri ºi regiuni,

aducând Internetul mobil pentru mai mult de 40 de milioane

de locuitori din zone izolate. În 2019, încasãrile din afacerea

Huawei pentru operatori au ajuns la 42.48 miliarde dolari re-

prezentând o creºtere de 3,8% faþã de anul precedent.

În 2019, Huawei ºi-a anunþat strategia pentru computing,

având ca scop promovarea unui ecosistem fertil pentru dez-

voltarea unei lumi inteligente. Ca parte din aceastã strategie,

compania a lansat cel mai rapid procesor AI din lume, Ascend

910, precum ºi clusterul de training AI, Atlas 900. În 2019, înca-

sãrile din vânzãrile enterprise ale Huawei au ajuns la 12.84 mi-

liarde dolari, marcând o creºtere anualã de 8,6%.

Afacerea Huawei pentru consumatorii finali continuã sã aibã

o creºtere robustã, potrivit datelor companiei, cu un total de

240 de milioane de smartphone-uri livrate pe parcursul anu-

lui. Huawei raporteazã progrese ºi în dezvoltarea ecosistemu-

lui Seamless AI Life pentru orice scenariu ºi dispozitiv, inclusiv

computere personale, tablete, dispozitive purtabile ºi ecrane

inteligente. În 2019, încasãrile din afacerea pentru consuma-

tori au ajuns la 66.91 miliarde dolari, crescând cu 34% faþã de

anul anterior.

"Mediul de afaceri extern se va complica ºi mai mult de acum

încolo," a avertizat Xu, adãugând: "Trebuie sã creºtem în con-

tinuare competitivitatea produselor ºi serviciilor noastre, sã

promovãm inovaþia deschisã ºi sã creãm plusvaloare mai

mare pentru clienþii noºtri ºi pentru societate în general. Ace-

sta e singurul mod în care putem profita de oportunitãþile

istorice oferite de transformarea digitalã ºi inteligentã a indu-

striilor, ºi astfel ne putem menþine o creºtere robustã pe ter-

men lung".

Toate declaraþiile financiare din Raportul anual pe 2019 au

fost auditate independent de cãtre KPMG, una dintre cele pa-

tru mari firme de contabilitate internaþionalã, Big Four.


