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I dette Think China Policy Brief, argumenterer Jørgen Ørstrøm for, at det hidtidige 
værdifællesskab mellem USA + England og Kontinental Europa er under nedbrydning. 
Tendenserne til et opbrud af det hidtidige globale alliancemønster forankret i værdifællesskaber 
og sammenfaldende interesser kan skimtes uanset, at det er for tidligt at danne sig et indtryk af 
deres styrke. Den hidtidige model omkring Kapitalisme, Globalisering og Teknologi – KGT – 
fungerer ikke tilfredsstillende med Europa og Kina i tænkeboks om, hvorfra vi skal gå herfra 
overfor USA og Englands fortsatte bekendelse til modellen. Ørstrøm opstiller seks 
magtparametre, som set i en asiatisk og specielt kinesisk optik vil definere de kommende årtier. 
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Asiens økonomiske mirakel over 
for de sikkerhedspolitiske 
trusler: Hvor står Kina? 
	
Jørgen	Ørstrøm	Møller,	Adjunct	Professor,	
Singapore	Management	University	&	
Copenhagen	Business	School.		
	
Introduktion: 
   
Det hidtidige værdifællesskab mellem USA + 
England1 og Kontinental Europa er under 
nedbrydning. I stedet skimtes tendenser til 
mulige nye alliancer og interessefællesskaber 
mellem Kontinental Europa og Kina. USA's 
og Storbritanniens skifte i holdning til 
globalisering er en af de vigtigste 
katalysatorer. En anden er en 
fremtidig ’magtkamp’ ikke mellem national-
stater, men mellem de store datavirksomheder 
og statsmagten med Kina plus Kontinental 
Europa overfor USA i valg af holdning. 
 
Donald Trumps sejr ved præsidentvalget og 
Storbritanniens beslutning om at forlade EU 
er et jordskred. Økonomisk globalisering 
undsiges af de to magter, som skabte de 
bærende institutioner og grundlæggende 
retsnormer i den umiddelbare efterkrigs-
periode. Systemets globalitet og legitimitet 
undermineres af, at disse to magter 
tilsyneladende så det som projicering af deres 
magt at opnå egne fordele. De så det ikke som 
et system mellem ligeværdige partnere. Nu, 
hvor det ikke mere begunstiger dem, føler de 
sig berettiget til at bryde med de gældende 
regler. USA siger åbent at beslutninger taget 
af Verdenshandelsorganisationen (WTO) ikke 
nødvendigvis efterleves, medmindre de er i 
overensstemmelse med dets interesser og 
                                                
1	England bruges, eftersom Skotland har en 
samfundsmodel, der i langt højere grad svarer til den 
kontinentaleuropæiske måske endda nordiske, hvilket 
forklarer debatten i Skotland om forbliven eller 
udtræden af Storbritannien. 
		

konfronterer Canada og Mexico med krav om 
genforhandling af Den Nordamerikanske 
Frihandelsaftale (NAFTA). Storbritannien ser 
sin deltagelse i internationalt samarbejde 
under overskriften ’take back control’ uden at 
ænse, at dette nødvendigvis er i modstrid med 
forpligtende internationalt samarbejde - tænk 
om alle sagde dette! 
 
Den økonomiske globaliserings fremtid 
afhænger i høj grad af om disse to lande kan 
klare sig bedre uden for institutionaliseret 
økonomisk globalisering end indenfor. Hvis 
ja, er der ingen grund til at fastholde 
økonomisk globalisering. De første 
økonomiske reaktioner i form af vækst, 
betalingsbalance mv tyder klart på, at svaret 
er nej.         
 
Det fører naturligt til tanker om, hvad der kan 
gøres for at modvirke de negative 
bivirkninger (social external diseconomies), 
som globaliseringen har ført med sig, og hvad 
dette betyder for Asien og Kina. De trådte ind 
i globaliseringen med forventning om at 
kunne opnå tilsvarende gevinster som USA 
og Storbritannien havde nydt godt af.  
 
Den globale model udviklet over de sidste 
250 år er en kombination af industrialisering 
og økonomisk tænkning, liberalt 
repræsentativt demokrati til at fordele 
gevinsterne heraf. Den var begrænset til 
Europa, Nordamerika samt en håndfuld lande 
rundt om på kloden. Modellen fungerede om 
end ikke gnidningsfrit så dog uden modelsvigt 
indtil Kina, Indien plus andre 
befolkningstunge lande ønskede at træde ind. 
Det kunne den ikke holde til. 
 
Det skete samtidig med, at de negative 
bivirkninger tog til i styrke. Kapitalismen er 
en vækstmaskine, men uden stærk politisk 
kontrol fører den stigende ulighed med sig. 
Velstandsstigningen tilfalder et ganske lille 
mindretal.     
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Over de seneste 40 år har modellen løftet flere 
hundreder millioner mennesker ud af 
fattigdom; en enestående præstation. 
Desværre (mis)bruges den af multinationale 
selskaber til rokering af overskud for at 
minimere eller helt undgå skattebetaling, 
nedpresning af lønandelen af 
bruttonationalproduktet (BNP) i de 
industrialiserede lande samt nedlæggelse af 
mindre, lokale produktionsvirksomheder, som 
knyttede den lokale befolkning til en 
økonomisk aktivitet i deres nærområde. 
 
Den hastige teknologiske udvikling stiller 
krav til kompetencer, som ikke ret mange er i 
besiddelse af med den konsekvens, at dem, 
der er, forlanger og får en meget høj løn dvs. 
teknologiudviklingen fremmer den allerede i 
forvejen eksisterende tendens til ulighed.  
 
Politiske fænomener som Donald Trump i Det 
Hvide Hus og Brexit afslører et oprør fra en 
del af befolkningen i de ’rige’ lande, der føler 
sig som sociale tabere, efterladt i 
slipstrømmen på en udvikling de ikke forstår 
og ikke kan og ej heller ønsker at tilpasse sig. 
De tumultagtige ændringer overstiger deres 
absorptionsevne. De ser deres privilegerede 
stilling fra industrialiseringens tidsalder 
forsvinde og søger krampagtigt at holde fast i 
den. Denne gruppe er White, Anglo-Saxon, 
Protestant Males. Den faglærte arbejder i 
industrilandene. De har ikke kompetencer til 
at deltage i den ’nye’ økonomi (informations- 
og kommunikation, tjenesteydelser), og de vil 
ikke påtage sig ufaglært arbejde. Derfor 
forbliver de arbejdsløse med et vedblivende 
krav om at få deres gamle job tilbage og er 
indædte modstandere af at dele en højere 
levestandard med befolkningerne i de nye 
fremstormende lande herunder i Asien – Kina.   
 
Det er pudsigt, at Kina uden denne klasse af 
sociale tabere ser ud til at fange tidsånden – 
det går for stærkt, for hurtigt og for dybt. 
Januar 2017 lod den kinesiske ledelse 
kadrerne, dvs. den gruppe af CPC-
funktionærer, som styrer landet forstå, at 

nøgleordet for fremtiden er stabilitet. 
Præsident og Generalsekretær for CPC, Xi 
Jinping, har ved flere lejligheder talt om en 
lavere – men ikke lav – vækst som den nye 
norm.  
 
Efter en række hæsblæsende årtier har verden 
brug for en tænkepause for at finde ud af, 
hvad vi gør herfra og ikke mindst, hvordan vi 
bør holde sammen på samfund sat under pres.  
 
Set i en asiatisk og specielt kinesisk optik 
drejer de kommende årtier sig om seks 
magtparametre.  
 
Den første er forholdet til de store 
datavirksomheder, som gennem deres 
akkumulation af data om hver enkelt person 
og hver enkelt virksomhed tiltager sig 
kolossal magt. I Asien går de under 
betegnelsen BAT (Baidu, Alibaba, Tencent). I 
europæisk optik er den tilsvarende betegnelse 
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). 
Syv selskaber! Om nogle år måske ti, måske 
fem og muligvis en eller to nye på listen og en 
eller to ud. 
 
Det centrale spørgsmål er, om disse 
virksomheder skal bestemme over 
regeringerne eller regeringerne skal fastholde 
magten over erhvervslivet og dermed 
samfundsudviklingen.  
 
Datavirksomhedernes magt stammer fra tre 
instrumenter: 1) Opsamling af viden om alt og 
alle som kan bruges og misbruges, 2) adgang 
til at kontrollere hvad der kommunikeres over 
nettet dvs. censur, som allerede ses i 
oplysninger om, at flere af dem vil sikre 
mod ’forkerte’ informationer på deres 
netværk, samt 3) bygning af undersøiske 
kabler til transmission af informationer fra en 
verdensdel til en anden.  
 
I USA er der tegn på et samspil mellem 
regeringen og datavirksomheder med 
forlydender om adgang til virksomhedernes 
datalagre. I Kina føler CPC sig truet af 
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datavirksomhederne og har derfor startet en 
kampagne gennem Cyberspace 
Administration med fastlæggelse af 
retningslinier for brug af nettet. Nogle i den 
vestlige verden vil givetvis mene, at dette er 
udtryk for censur; men billedet er langt mere 
kompliceret og er det første tegn på aktivitet 
fra regeringernes side for at fastholde magten. 
I Europa ses samme reaktion. Den er mest 
synlig ved Europakommisionens initiativer, 
herunder på skatteområdet rettet mod ikke 
virksomheder; men rettet mod, hvad der 
betegnes som deres misbrug. 
 
Den anden er det kommunistiske partis 
magtmonopol. CPC sætter lighedstegn 
mellem Kina og CPC.  
 
CPC har styret den økonomiske liberalisering 
siden 1979, som stort set udelukkende har 
drejet sig om liberalisering af varemarkedet. 
Kina gør krav på status som markedsøkonomi 
indenfor Verdenshandelsorganisationen (en 
status som USA og EU modsætter sig). 
Derimod er faktormarkedet dvs. 
arbejdsmarkedet og det finansielle system 
fortsat ikke liberaliseret. Hukou systemet, der 
registrerer personers bopæl og dermed udgør 
en barriere for arbejdskraftens vandring fra 
provins til provins, er nok blevet lempet, men 
fungerer fortsat. Finansmarkedet er domineret 
af de store statslige banker, som bestemmer, 
hvilke investeringer, der kan nyde godt af lån 
og formentligt begunstiger de statsejede 
virksomheder, som efter forskellige skøn 
tegner sig for omkring 1/3 af BNP.  
 
Det ligger i kortene, at CPC ikke vil 
tilsidesætte den politiske kontrol for at opnå 
økonomiske gevinster. Indtil nu er det 
lykkedes at holde balancen. Den kinesiske 
økonomi bevæger sig ind i en vanskeligere 
fase, herunder ikke mindst en mindre global 
vækst, som stiller krav om skabelse af 
betingelser for vækst fremfor blot at udnytte 
eksisterende muligheder. Hertil kommer, at 
Kina som de vestlige lande rammes af 
negative bivirkninger som ulighed, forurening 

m.v. samt stilles overfor egne udfordringer 
som eksempelvis bekæmpelse af korruption.  
 
CPC søger at udforme en kinesisk model. I 
denne sammenhæng er det vigtigt, at de nye 
dynamiske sektorer som informations- og 
kommunikationsteknologi handler i 
overensstemmelse med den udstukne line. Det 
er forklaringen på regeringens og CPCs 
stilling til BAT. Det frygtes ganske enkelt, at 
de ud fra egne hensyn modarbejder CPCs 
politik og dermed vanskeliggør 
bestræbelserne på fremtidig vækst.  
 
Et blik på demografien viser, at indtil ca. 
2035 vil en stor del af den kinesiske 
befolkning stadig være i den arbejdsdygtige 
alder (aldersklassen 15-64 år). Herefter stiger 
andelen, som skal forsørges kraftigt. Ledelsen 
tænker langsigtet og forbereder Kinas 
økonomi på i det mindste at levere vækst 
indtil 2035 og om muligt skitsere en model 
herefter. Det kræver samspil af alle parter i 
det store rige. 
 
Den tredje er den økonomiske vækst. 
Igennem adskillige årtier har vestlige 
analytikere forudset et sving i 
sammensætningen af Kinas efterspørgsel fra 
investering plus offentligt forbrug (i Kina kan 
disse to faktorer være svære at adskille) til 
privat forbrug – og taget fejl. Økonomi 
domineres af britisk/amerikansk tænkning og 
derfor ses den kinesiske økonomi gennem 
dette prisme, dvs. den forventes at fungere 
som USA's økonomi, og er det da ikke 
tilfældet at konvergere henimod dette mønster? 
– forkert igen. Kinas økonomi afspejler ikke 
samme tænkning som i USA, men er 
forankret i kinesisk kultur, handlingsmønster 
og de forhold som gør sig gældende i Kina. 
Uden et egentligt socialt sikkerhedsnet og 
uden fri adgang til højere uddannelse sparer 
de fleste kinesere op og bliver ved hermed. 
Det forklarer tillige, hvorfor Kina igennem de 
seneste tiår har haft et opsparingsoverskud, 
som ser ud til at fortsætte. 
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Rentable investeringsprojekter i Kina er 
finansieret; der er ikke så mange tilbage. Kina 
begynder derfor at se på mulighederne for at 
placere sin opsparing udenlandsk for 
derigennem at kunne få et tilfredsstillende 
afkast. Udadgående direkte investeringer 
(ODI) fra Kina er nu af tilsvarende 
størrelsesorden som indadgående (FDI) 
nemlig lidt over USD 100 milliarder.    
  
Den fjerde er hvilke muligheder 
(instrumenter) Kina mobiliserer for at 
anbringe sin opsparing. Her spiller initiativer 
som BRI (Belt Road Initiative), AIIB (Asian 
Infrastructure Investment Bank) samt 
forhandlinger om en BRICS bank en stor rolle. 
De skal sikre Kina adgang til den økonomiske 
globalisering for varer og kapital uanset 
udfaldet af den amerikanske og britiske 
tilbagetrækning fra den institutionaliserede 
økonomiske globalisering. Det hænger godt 
sammen med det sikkerhedspolitiske 
perspektiv med frygt for at blive afskåret fra 
omverdenen af den amerikanske flåde i 
tilfælde af væbnet konflikt. Tidligere 
præsident Hu Jintao talte om Kinas Malacca 
dilemma. Det bestod i risiko for, at USA 
lukkede Malacca-strædet for olieimport fra 
Mellemøsten og dermed satte den kinesiske 
økonomi i stå. 
 
Den vigtigste, men sjældent direkte nævnte 
aktivitet, er Indiens overtagelse af 
arbejdskraftintensiv, løntung industri, som 
løftede Kina ud af fattigdom, men mister sin 
trækkraft som følge af stigende lønninger. 
Den flyttes i øjeblikket til flere lande i 
Sydøstasien samt Bangladesh, men må 
forudses at slå rod i Indien stimuleret af 
demografi der forudser stigende arbejdskraft 
indtil ca 2050. Kina kompenserer for tab af 
disse arbejdspladser ved at kravle opad 
værditilvækststigen, dvs. teknologi, service, 
branding m.v.  
 
Indien har ikke kapital/opsparing til at 
gennemføre overtagelsen af 
arbejdskraftintensiv, løntung industri. Det har 

Kina. Spillet går ud på at forene de indiske og 
kinesiske interesser gennem kinesisk 
finansiering af Indiens industrialisering. Det 
er ikke uden problemer set i lyset af 
rivaliseringen mellem de to lande. Indtil nu er 
varehandelen eksploderet opad med kinesisk 
overskud, mens direkte investeringer er 
minimale. Til en vis grad kan det siges, at 
fremtidens økonomiske globalisering står og 
falder med, om dette lykkes. Går det galt, 
kommer der grus i den asiatiske 
vækstmaskine med stærkt negative virkninger 
for resten af verden. De indiske og kinesiske 
ledere er klare over, at for dem er det et 
spørgsmål om økonomisk vækst og dermed 
beskæftigelse, hvilket ud fra en logisk, 
interessebetonet analyse burde føre til en 
løsning, som begge parter får fordel af. 
   
Den femte er Kinas geografiske og politiske 
placering kombineret med evnen til at 
projicere magt. Udefra ses Kina ofte, og 
beskrives ofte i den vestlige presse, som en 
truende magt. Det er et billede, som ikke 
genkendes af kineserne selv. Korrekt 
konstateres, at Kina skyder grænserne frem 
for sin interessesfære fx i Det Sydkinesiske 
Hav. Grunden hertil er, at dets magtposition, 
ikke mindst i nærområdet, må afspejle 
realiteten nemlig Kina som Asiens stærkeste 
magt. Hertil lægges den iagttagelse, at indtil 
for nogle årtier siden var Kina marginaliseret 
med en i historisk belysning uhørt svag 
magtpolitisk placering.  
 
Set fra en kinesisk synsvinkel er riget omgivet 
af lande, hvoraf næppe en eneste kan betegnes 
som en virkelig ven. Maritimt set har Kina 
ikke i sin historie set noget for riget godt 
komme derfra og navnlig den imperialistiske 
dominans er fortsat nærværende i tankesættet. 
 
Kina føler sig derfor inddæmmet og sårbar. 
Fra vestlig side anses muligheden for et 
præventivt amerikansk angreb med sigte på at 
hindre Kinas fremkomst som global 
supermagt som lidt i retning af fantasteri; men 
artikler og bøger udgivet i USA, der åbent 
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analyserer og drøfter dette, foruroliger af 
indlysende grunde Kina. Senest har Graham 
Allison’s bog om Thukydid-fælden givet 
næring til denne ængstelse.  
 
Sammen med USA repræsenterer Kina en 
stormagt, som er kontinental og maritim på en 
og samme tid. Det kræver store ressourcer at 
kunne leve op til de krav, der stilles. USA har 
dem, Kina har dem ikke og vil næppe have 
dem indenfor en overskuelig fremtid. 
 
Øverst på dagsordenen står CPCs ønske om at 
fuldende reformen af riget. Der er lang vej, 
før denne proces er fuldendt. Indtil det er sket, 
ønsker Kina ro til at ordne sine egne 
problemer og ikke blive afsporet af udenrigs- 
og sikkerhedspolitiske begivenheder – hvilket 
selvfølgelig ikke er ensbetydende med en 
passiv rolle over for udviklingen navnlig i 
nærområdet.  
 
Den sjette er Kinas globale rolle i lys af 
ovennævnte punkter. Først og fremmest 
ønsker Kina ro. Dernæst adgang til uhindret 
deltagelse i den økonomiske globalisering. 
Konsekvensen er Kina som verdens største og 
stærkeste status quo magt.  
 
Det vækker uro og ængstelse at USA og 
Storbritannien flirter med tanker om at 
underminere eller helt melde sig ud af det 
globale system. På langt sigt ser Kina givetvis 
gerne en reform eller muligvis ændring af det 
globale system, der i højere grad afspejler 
dets interesser; men tiden er ikke moden. 
Endnu er Kina ikke stærk nok. Kræfterne 
sættes derfor ind på at blokere for, at det 
underløbes. Også der konstateres, at Kinas 
magt muligvis ikke slår til, hvilket forklarer 
søgen efter allierede og meningsfæller med 
EU som en naturlig kandidat. 
 
Bag dette hviler den historiske observation, at 
de magter, som har været i stand til at påtage 
sig rollen som global supermagt har formået 
dette i kraft af en samfundsmodel, som de 
selv fandt værd at tilbyde andre lande, og som 

disse fandt attråværdig. Det er dette, som var 
Storbritanniens og USA's egentlige styrke. 
Kina har endnu ikke fundet en sådan model. 
Så længe det er tilfældet, er der grænser for 
Kinas gennemslagskraft. 
  
Asiens sikkerhedspolitiske billede er præget 
af en del konflikter og muligvis 
konfrontationer, der er alvorlige nok; men 
hvoraf kun en synes at indebære risiko for en 
reel krig mellem asiatiske magter. 
 
Krig finder sted, såfremt vitale interesser står 
på spil. Og det gør de kun i Asien med 
spørgsmålet om, hvem der nyder godt af 
vandet fra det tibetanske højland. Nu 
strømmer det ned i Indien. Kina står over for 
mangel på vand og søges dette problem løst 
ved at aflede vandet således at det fremover 
tilgår Kina i stedet for Indien, er det svært at 
se, hvorledes en storkonflikt kan undgås. 
Hidtil har både Kina og Indien handlet på en 
måde der ikke satte spørgsmålet på 
dagsordenen, men på det seneste har der 
været visse, om end ikke helt håndfaste tegn 
på kursændring fra kinesiske side. Afspejler 
dette en reel politisk ændring, er der grund til 
at frygte en indisk modreaktion.     
  
Nordkorea har længe domineret scenen; i 
realiteten er der intet nyt uanset, at de 
nordkoreanske nukleare test og udvikling af 
missiler fortæller, at landet har tilegnet sig 
våben, det ikke tidligere havde rådighed over. 
 
Bag den bombastiske retorik ligger interesser 
hos alle om at fastholde status quo. Kina 
ønsker Nordkorea som en bufferstat og 
modsætter sig regimeskift, Nordkoreas leder, 
Kim Jong-un, ønsker at overleve. USA ønsker, 
at Nordkorea ikke er i besiddelse af nukleare 
våben, som gør en ’first strike capability’ mod 
det amerikanske hjemland mulig.  
 
Disse klare interesser skulle kunne forenes i 
en forhandlingsløsning, som givetvis vil tage 
tid. Kernen i den vil være en fredstraktat, 
hvad USA hidtil har modsat sig.  
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Det Sydkinesiske hav optager ofte spalteplads 
i den internationale presse. Sagen er at en 
række stater gør krav på større eller mindre 
dele og manøvrerer for at manifestere disse 
krav. Det gælder også Kina. I denne 
sammenhæng er det værd at notere sig Kinas 
utilfredshed med international ret, som i den 
kinesiske opfattelse er en projicering af 
amerikansk og britisk lovgivning på 
internationalt plan. Det korte af det lange er, 
at netop fordi suverænitet og ret til udvinding 
af de store ressourcer, herunder olie, er 
omstridt med alle parter rede til at fremføre 
argumenter, findes en løsning kun gennem en 
forhandlingsløsning. Der er ikke tale om 
vitale interesser af en sådan størrelsesorden, at 
de kan fremkalde en reel væbnet konflikt. 
 
Der er således konflikter – reelle og 
potentielle – i Asien, men ikke af en 
størrelsesorden som gør en væbnet konflikt i 
form af krig sandsynlig. Og derfor er det ej 
heller realistisk at frygte en afsporing af 
Asiens fremtidige økonomiske vækst 
fremkaldt af traditionelle sikkerhedspolitiske 
trusler. 
 
Tendenserne til et opbrud af det hidtidige 
globale alliancemønster forankret i 
værdifællesskaber og sammenfaldende 
interesser kan skimtes uanset, at det er for 
tidligt at danne sig et indtryk af deres styrke.  
 
Den hidtidige model omkring Kapitalisme, 
Globalisering og Teknologi – KGT – 
fungerer ikke tilfredsstillende med Europa og 
Kina i tænkeboks om, hvorfra vi skal gå 
herfra overfor USA og Englands fortsatte 
bekendelse til modellen.   
 

Den amerikanske og engelske tilbagetrækning 
fra den institutionaliserede økonomiske 
globalisering falder i tråd hermed. 
 
De store datavirksomheders magt overfor 
statsmagten bliver muligvis den vigtigste 
konflikt over de kommende årtier. I Kina er 
det begyndt med statsmagten dvs. CPCs 
beslutsomhed for at sikre sig mod en glidning 
til fordel for datavirksomheders ugunst for 
statsmagten. Den samme tendens kan 
iagttages i Europa med Europakommissionens 
udspil over de amerikanske giganter som 
Apple. Derimod er der tegn på, at den 
amerikanske regering ser mulighed for et 
samspil mellem statsmagten og 
datavirksomhederne. 
 
Endnu et tegn er USA's tilbagetrækning fra 
Paris-aftalen om bekæmpelse af global 
opvarmning. 
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