
Bắc Kinh có nguy cơ thua cuộc chiến công 

nghệ với Washington 

Một báo cáo do Đại học Bắc Kinh công bố lưu ý rằng Hoa Kỳ vẫn dẫn 

đầu về trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và công nghệ hàng không 

vũ trụ. Việc chia rẻ sẽ mang lại bất lợi cho cả hai bên, nhưng nhiều hơn 

đối với Trung Quốc. Cho đến nay, ông Tập Cận Bình vẫn chưa phản 

ứng về việc Mỹ tẩy chay các đại gia công nghệ cao của Trung Quốc. 

Trung Quốc có nguy cơ thua trong cuộc chiến công nghệ với Hoa Kỳ, điều 

này theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế thuộc Đại 

học Bắc Kinh. 

Được phát hành vào Chủ nhật, bài báo lưu ý rằng Trung Quốc đứng sau 

Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ cao chiến lược, chẳng hạn như trí tuệ 

nhân tạo, công nghệ thông tin và hàng không vũ trụ. 

Công nghệ "tách rời" do Donald Trump đưa ra và được xác nhận bởi người 

kế nhiệm Joe Biden sẽ khiến cả hai bên phải trả giá. Tuy nhiên, theo giới học 

thuật Trung Quốc, điều đó sẽ gây tổn hại cho Trung Quốc nhiều hơn là Mỹ. 

Công nghệ cao tách rời hiện đang trở thành hiện thực trong các công nghệ 

quan trọng, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và sản xuất vi mạch. Cho đến nay, 

các ngành công nghệ thấp vẫn được bỏ qua. 

Sự tranh cãi về công nghệ cao là một phần không thể thiếu trong cuộc xung 

đột địa chính trị giữa hai cường quốc. Hoa Kỳ không muốn Trung Quốc sử 

dụng bí quyết của Hoa Kỳ để trở thành một cường quốc công nghệ. 

Các chuyên gia của Đại học Bắc Kinh cũng lưu ý rằng Mỹ đã thành công 

trong việc tạo ra một “liên minh công nghệ của các nền dân chủ” để cô lập 

Trung Quốc. 

Với việc thành hình “tập đoàn” này, Trung Quốc gặp khó khăn trong việc 

nhập khẩu các bộ phận và công nghệ quan trọng cho các ngành công 

nghệ cao, cũng như thu hút nhân tài từ nước ngoài hoặc đào tạo những 

người trẻ tuổi của mình tại Hoa Kỳ. 



Việc Bắc Kinh gặp khó khăn được chứng minh bằng phản ứng yếu ớt 

trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với những gã khổng lồ công 

nghệ Trung Quốc. 

Đó là trường hợp khi chính quyền Trump chính thức chỉ định Huawei là 

"mối đe dọa đối với an ninh quốc gia" vào tháng 6 năm 2020. Kể từ đó, 

công ty Trung Quốc đã không thể bán sản phẩm của mình ở Mỹ và không 

thể kinh doanh với các công ty Mỹ. 

Ngoài ra, Washington đã đưa ra một chế tài xử phạt đối với các công ty 

nước ngoài bán công nghệ, đặc biệt là vi mạch cho các công ty Trung 

Quốc bị cấm. 

Điều tương tự cũng xảy ra vào tuần trước với một gã khổng lồ công nghệ 

cao khác của Trung Quốc. Viện dẫn mối đe dọa gián điệp, Ủy ban Truyền 

thông Liên bang Hoa Kỳ quyết định chặn các hoạt động của tổ chức an 

ninh quốc gia China Unicom. 

Vào tháng 10, lệnh cấm tương tự đã giáng xuống China Telecom, mà 

không gây ra bất kỳ phản ứng thực sự nào (trả đũa) từ Bắc Kinh. 


