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ThinkChina Analysis 2021 (03) 

Drop pessimismen: USA vinder over Kina 
 

Bertel Heurlin: Professor i Statskundskab ved Københavns Universitet (KU), Leder, China Security     
Studies, Center for Militære Studier, KU

I denne analyse undersøger Professor Bertel Heurlin hvad vi ser udspille sig mellem de to       
supermagter, USA og Kina. USA er et samfund i opløsning, der kæmper med voldelige optøjer, 
politibrutalitet, en dysfunktionel regering, en håbløs håndtering af coronakrisen, manglende 
social sikkerhed, en utilstrækkelig sygesikring og meget mere. Over for USA står et triumferende, 
stolt og sejrssikkert Kina, som rækker ud efter verden. Et Kina som fasholder frihandelen, som 
fremmer økonomiske strategiske samarbejdsrelationer med alle verdens lande, som bruger sin 
økonomske styrke på at etablere fælles projekter om økonomisk udvikling og infrastruktur. 
 
Men holder disse stereotype karakteristiske billeder af de to magter? Et svækket, splittet,       
dysfunktionelt USA og et fremstormende, fuldt moderne stærkt selvbevidst Kina, som er ved at 
løbe enesupermagten over ende? Vil det lykkes USA at vende skuden og stå stærkt som den frie 
verdens centrum?  
 

Key takeaways: 
• USA har mistet særstatus som enesupermagt: På flere områder er de overgået af en 

række vestlige lande og USA selv forudsiger, at før 2030 er verden fuldt multipolær. 
• Ingen andre lande kan konkurrere med USA’s samlede magtkapabiliteter. USA står    

stærkest på de fleste af de vigtigste, centrale konkurrenceparametre. 
• Kina er ikke ved at overtage verdensordenen, selvom mange forskere, politikere og 

kommentatorer hævder det. Der er tre grunde til: 
1. Kina vil ikke: Indenrigspolitikken frem for alt, ”China First”. Partiet skal levere  

udvikling, ikke verdensherredømme. 
2. Kina kan ikke: Kina understreger ofte kraftigt at USA er enesupermagten. Kina er 

fuldt klar over, at der ikke eksisterer en amerikansk-kinesisk balance, hverken  
politisk, økonomisk eller militært. 

3. Kina tør ikke: For det første er Kina bange for sin befolkning, hvis partiet ikke    
leverer, hvad der forventes. For det andet frygter Kina det stigende omfang af  
sine naboers og den øvrige verdens fremmaning af en ”China Threat”. 

 

Keywords: Kina, USA, politik, stormagt, rivalisering, Joe Biden, samfund, økonomi, militær 
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Drop pessimismen: USA vinder 
over Kina 
 

 
Af Professor Bertel Heurlin, KU 
 
Joe Biden har givet verden nyt håb. Bliver 
USA igen den frie verdens centrum? Vil vi se 
udfoldelsen af den amerikanske drøm, det 
exceptionelle USA, som i sig selv omfavner 
alle verden folkeslag, sprog, kulturer, religio-
ner, nationer og etniciteter?  Et USA som er 
indbegrebet af personlig frihed og demokrati?  
For hvad ser vi i dag? Et polariseret samfund i 
opløsning, voldelige optøjer, politibrutalitet 
massive raceuroligheder, høje kriminalitets-
rater, rekordhøjt antal mord, en dysfunktio-
nel regering, en håbløs håndtering af 
coronakrisen, manglende social sikkerhed, 
utilstrækkelig sygesikring, trøstesløse og  
kriminaliserede storbyer, svigtet og nedslidt 
infrastruktur.  Dertil et USA som har skoset, 
hånet og truet sine nærmeste allierede, som 
har omfavnet diktaturer og autokratiske   
ledere, som har afvist globalt samarbejde, 
affejet globalisering og internationale institu-
tioner og som har påstået, at nationalisme og 
patriotisme er vejen til fred. Vil Joe Biden 
kunne vende skuden? Vil han kunne reparere 
et flosset USA, som igen vil kunne fremstå 
som en verdensleder? 
 
Over for USA står et triumferende, stolt og 
sejrssikkert Kina. Et Kina som rækker ud efter 
verden. Et Kina som fasholder frihandelens 
fortrinligheder, som fremmer økonomiske 
strategiske samarbejdsrelationer med alle 
verdens lande, som bruger sin økonomske 
styrke på at etablere fælles projekter om 
økonomisk udvikling og infrastruktur med 

stort set resten af verden med udgangspunkt 
i Silkevejsprojektet ”Belt and Road initiative” 
(BRI). Selv Arktis går ikke ram forbi. Kina   
ønsker at være med i udviklingen og          
udforskningen af de polare områder Arktis og 
Antarktis. Kina har formået i løbet af 40 år at 
springe ud som en økonomisk ustoppelig 
supermagt med gigantiske vækstrater, som i 
2012 gør det til at være verdens største   
økonomi målt i købekraft (PPP) og som    
fremtræder som verdens førende handels- og 
produktionsnation.  
 
Udgangspunktet var et fattigt, underudviklet 
tredjeverdensland, baseret på selvforsyning 
og et primitivt produktionsapparat og med 
en befolkning, svigtet og udnyttet af et-
partistaten gennem fejlslagne udviklingstiltag 
og samfundsomvæltninger, som medførte 
massive tab af menneskeliv. Kina har nu en 
veletableret mellemklasse, en købedygtig 
befolkning og et hjemmemarked, som gør 
det globalt tiltrækkende. Der satses på intern 
vækst samtidig med et fortsat stort handels-
overskud. Imponerende gigantbyer skyder op. 
Smukke motorveje med blomster og træ-
bevoksninger anlægges, og højhastighedstog 
skærer sig med elegance gennem vidtstrakte 
landskaber. 
 
Kina står nu stærkt, selvsikkert, sejrende. 
Kina har ved at trække 800 millioner ud af 
fattigdommen, bl.a. via et-barnpolitikken fra 
1979, gjort verden til et bedre og sikrere sted 
at være. Det er ovenikøbet i overensstem-
melse med den vestlige opfattelse at øget 
udvikling giver øget sikkerhed, som det blev 
udtrykt af den amerikanske forsvarsminister 
McNamara: ”Development is security”.  
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Kina har i 2020, helt efter planen, opnået en 
gennemsnitsløn på $10.000 om året. Dertil 
kommer, at 60 % af befolkningen nu bor i 
byerne.  Kina er i færd med at udfordre USA 
på dets ømmeste punkt: den militært-
teknologiske innovative overlegenhed, som 
er fundamentet for den amerikanske position 
som enesupermagten. Kina har verdens stør-
ste hær og en flåde med flere skibe end USA, 
og et forsvar, som på tre centrale punkter er 
ved at indhente det amerikanske: På skibs-
bygning, på landbaserede konventionelle 
missiler og krydsermissiler og på integrerede 
luftforsvarssystemer. 
 
Men holder disse stereotype karakteristiske 
billeder af de to magter, et svækket, splittet, 
dysfunktionelt USA og et fremstormende, 
fuldt moderne stærkt selvbevidst Kina, som 
er ved at løbe enesupermagten over ende?  
 
Svaret er: Langtfra.  Et nærmere eftersyn 
viser snarere det modsatte: USA er ganske 
vist på en række områder overgået af en 
række vestlige lande, hvad angår infrastruk-
tur, almen uddannelse, børnedødelighed, 
livslængde. USA´s eget National Intelligence 
Council har i flere rapporter forudset, at   
inden 2030 er verden fuldt multipolær;        
dvs. at USA har mistet sin særstatus som          
enesupermagt. 
 
Men USA er fortsat enesupermagten. Der, 
hvor USA brillerer i forhold til andre stater, er 
det forhold, som anført af den amerikanske 
forsker Michael Beckley, at med bare 5 % af      
befolkningen besidder USA hele 25 % af den    
samlede globale velstand, 35 % af verdens 
innovationsaktiviteter, samt 40 % af verdens 
militære udgifter. 600 af verdens 2000     

største firmaer er amerikanske; amerikanske 
er også 50 af verdens 100 topuniversiteter.  
 
USA kan føre krig overalt på jorden – flere  
krige på én gang. USA's våben kan nå et   
hvilket som helst sted på jorden på mindre 
end en time. USA har 587 baser over hele 
jorden. USA's luftvåben og flåde er større end 
de 10 næste lande samlet. Dertil kommer 
USA's unikke geografiske, demografiske og 
institutionelle placering. Ingen andre lande i 
verdens kan konkurrere med USA’s samlede 
magtkapabiliteter. Mange lande scorer højt 
på flere kategorier, end dog lavere på de  
centrale konkurrenceparametre. USA står 
stærkest på de fleste af de vigtigste. Derom 
senere.  Kort og godt: USA synes fortsat at 
være enesupermagten. 
 
Men hvad så med Kina? Den potentielle   
supermagt, som er ved at overtage ledelsen 
af kloden?  Det korte svar er: Kina er ikke ved 
at bestemme over verdensordenen. Men 
mange forskere, politikere og kommentato-
rer hævder det. For eksempel påstår den 
indflydelsesrige amerikanske rådgiver for 
Trump-administrationen Michael Pillsbury, at 
det kinesiske kommunistparti har udarbejdet 
en omfattende hemmelig plan om at under-
kaste sig hele kloden, trin for trin. Påstanden 
er problematisk. Forholdet er snarere, at Kina 
har en pragmatisk strategi for at opnå øget 
indflydelse i verden. At øge indflydelse er 
ikke noget tvivlsomt; det er noget alle lande 
satser på. Naturligvis også Kina, som har   
noget at vise frem. Men der er ingen hemme-
lig plan. Deng Xiao Ping anviste den kinesiske 
fremgangsmåde, som gælder endnu. Skal 
man krydse floden skal man føle sig frem på 
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stenene. Det gør Kina stadigvæk. Der er ingen 
drejebog. 
 
Jeg vil hævde, at der er tre grunde til, at Kina 
ikke vil overtage verdensordenen. 1. Kina vil 
ikke, 2. Kina kan ikke og 3. Kina tør ikke. 
 
Kina vil ikke 
Kina gentager gang på gang i officielle       
udtalelser, at de ikke ønsker at overtage USA 
globale position, Kina ønsker ikke at udøve 
hegemoni, Kina satser ikke på verdensherre-
dømme. Kinas mål er helt klart beskrevet:  
Kina ønsker i 2049 at være stærkt, velstående, 
demokratisk, civiliseret, harmonisk og smukt. 
Målet er også at have et militær i verdens-
klasse. Men mindst af alt ønsker Kina krig. 
Globalt set satses på en verden, som stræber 
efter en fælles fremtid, hvor de enkelte lande 
arbejder på fredelig sameekistens, sikring af 
suverænitet og integritet, gensidighed, lighed 
og sikring for, at aggressivitet og indblanding 
i indre anliggender ikke finder sted. Kina  
mener, at verden er i en ny tidsalder, som 
kræver fællesskab og nye relationer mellem 
stormagterne. Kinas 2049 mål viser, at der i 
2020 stadigvæk er mange mål, der ikke         
er opfyldt. Kina er på vej. USA derimod er 
allerede for enden af vejen. 
 
Det kan være rent mundsværd, propaganda. 
Bag ved kunne lure forestillingen om, at    
Kina skal indtage sin tidligere position,      
manifesteret som den kinesiske drøm om 
fornyelsen af landet i midten af verden, som 
verdens rigeste, mest udviklede enhed:    
verdensimperiet Kina. Igen: den nærmere 
analyse af kinesisk politik vil vise, at det,      
der satses på, er at føre Kina videre som et 
land, der er i fortsat vækst, og hvor landets 

udvikling følger befolkningens behov. Kort  
og godt: indenrigspolitikken frem for alt.   
China First. Partiet skal levere udvikling, ikke    
verdensherredømme. 
 
Kina kan ikke 
Et vigtigt forhold er, at i officielle udtalelser 
og i den kinesiske presse bliver det ofte kraf-
tigt understreget at USA er enesupermagten, 
som stadig skriver betingelserne for verdens-
ordenen, som stadigvæk er den overlegne 
part, der stadigvæk er den afgørende magt i 
verden, dvs. også en asiatisk magt. Kina er 
fuldt klar over, at der ikke eksisterer en   
amerikansk-kinesisk balance, hverken politisk, 
økonomisk eller militært. At der i lang tid 
fremover vil være en fundamentalt asymme-
trisk kinesisk-amerikansk magtrelation.   
 
Denne magtrelation er også i overensstem-
melse med den grundlæggende amerikanske 
opfattelse, at USA, trods voksende kinesisk 
indflydelse på en række centrale områder, 
fortsat er den overlegne stat globalt. Fortsat 
er USA den exceptionelle nation som, trods 
Trumps excesser, ikke blot står som garant 
for personlig frihed, menneskerettigheder, 
markedsøkonomi, demokrati, men som frem-
står som landet, som i princippet tilbyder 
universelle værdier fra et samfund som    
indeholder elementer fra verdens forskellige 
kulturer, sprog, nationaliteter, etniciteter og 
religioner. I den sammenhæng vil Kina ikke 
kunne fremtræde med universelle værdier.  
 
Kina tilbyder i stedet kinesiske værdier, dels 
baseret på 5000 års kinesisk civilisation, dels 
baseret på vestlige ideologier i sinificeret 
form, som ”socialisme med kinesiske karakte-
ristika.” 
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Kina tør ikke 
Hvad er Kina bange for? Kina frygter to ting i 
forhold til at melde sig som leder af verdens-
ordenen. For det første er Kina bange for sin 
befolkning, hvis partiet ikke leverer, hvad der 
forventes. Xi Jinping har flere gange erklæret, 
at hvis partiets kurs ikke følges strikte, så vil 
overlevelsen af partiet, af folket og af natio-
nen være på spil. Sidste år offentliggjordes et 
White Paper, ”China and the World in a New 
Era”, en slags national sikkerhedsstrategi. Det 
bliver her konstateret, at Kina stadigvæk- og i 
lang tid fremover – vil forblive i socialismens 
første stade, og stadigvæk være verdens 
største udviklingsland. ” Hvis det skal lykkes 
for Kina at lette modsætningen mellem     
ubalanceret og ikke-tidssvarende udvikling og 
folkets stadigt voksende behov for et bedre 
liv og det at sikre at 1.4 million mennesker 
kan nyde ” a decent life of prosperity,” så 
vil ”China still has a long road to travel.”   
 
For det andet frygter Kina det stigende om-
fang af sine naboers og den øvrige verdens 
fremmaning af en ”China Threat”. Det er  
billedet af et Kina der udnytter og truer     
andre lande baseret på dets økonomiske 
overlegenhed. Denne China Threat har nu 
forøget USA´s forsøg på at etablere en      
anti-kinesisk fælles front, og et forsøg på 
gennem et samarbejde med Japan, Indien og 
Australien, ”the Quad”, at lægge an til det, 
som er blevet kaldt et asiatisk NATO rettet 
mod Kina. Konklusionen må blive, at når Kina 
ikke vil, kan eller tør er muligheden for en 
kinesisk overtagelse af verden næppe tilstede. 
 
Hvem er mest magtfuld? 
Hvordan ser muligheden ud for etableringen 
af en kinesisk verdensorden, hvis vi ser   

nærmere på magtrelationerne mellem de to 
lande? 
 
Her vi tager vi udgangspunkt i Prof. Kenneth 
Waltz’s klassiske opfattelse af magtmåling. 
Han hæver, at skal man vurdere magt, er 
inddragelse af ”common sense” vigtig. Han 
har syv kategorier for nationale kapabiliteter: 
territorium, befolkning, ressourcer, økonomi, 
militær, stabilitet og kompetence. Her er det 
den samlede sum af kapabiliteterne der   
tæller. Der skal scores højt på de fleste     
kategorier. Et hurtigt blik på USA og Kina vil 
vise, at territoriemæssigt er USA og Kina lige 
store. USA er dog geografisk set privilegeret 
som verdens sømagt, omgivet af to verdens-
have, og tilmed grænsende til venligtsindede 
stater i nord og syd. Kina er en landmagt  
omgivet af 21 fjendtligt indstillede nationer 
langs lande- og havgrænserne.  
 
Befolkningsmæssigt er Kina over fire         
gange større end USA, men står langt bedre    
i befolkningssammensætningen. Kina har    
allerede nu, i modsætning til USA, en stærkt 
voksende aldrende befolkning.  De nyeste 
vurderinger fra en omfattende amerikansk 
undersøgelse peger på, at Kinas befolkning i 
2100 vil være halveret, og bestå primært      
af ældre. USA vil derimod have en øget     
befolkning. Hvad angår ressourcer er begge 
lande rigt forsynet, men Kina er klart mere 
afhængig af import af råvarer og andre     
ressourcer end USA, som også har bedre  
muligheder for at sikre og kontrollere forsy-
ningsvejene.  
 
Økonomisk har som nævnt Kina allerede i 
2012 overgået USA i BNP målt i PPP. Men der 
er fortsat en forskel imellem den nominelle 
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måling på BNP på $22 mia. for USA og $17 
mia. for Kina. Tallene ser ligeledes mere   
markante ud, når vi ser på økonomien pr. 
capita.  Her er BNP pr. capita 6 gange større i 
USA end i Kina. Videre viser opgørelser over 
de to landes samlede værdier en massiv 
amerikansk overlegenhed. I 2019 vurderede 
institutionen Credit Suisse USA's samlede 
værdier til $106 mia. mod Kinas $64 mia. Og 
endelig, ved at inddrage dollarens fortsat 
markante position i verdensøkonomien – og 
dermed USA's muligheder for at optage    
billige lån – kan der konkluderes, at Kina 
endnu har en lang vej at gå. 
 
Militært set har gennemgangen ovenfor vist, 
at USA fortsat har en overlegenhed, som      
er omfattende, og fortsat, har et militært, 
teknologisk og organisatorisk forspring, som 
kan være ganske svært at indhente. USA's 
militære budget er tre gange det kinesiske. 
 
USA's overlegenhed kunne falde med de to 
sidste kapaciteter: stabilitet og kompetence. 
Det, der kan konstateres er, at USA står der 
endnu. Trump -æraen har i virkeligheden vist, 
at demokratiet fungerer; antiautoritære 
stemmer er blevet hørt. Magtrotationen i 
2016- 17 var upåklagelig. Institutionerne har 
overlevet – trods hårdt pres. Amerikanske 
fundamentale værdier og organisationer har 
vist sig stærke. Civilsamfundet er intakt.   
borgerkrigsligenende tilstande undgås. USA 
scorer højt på stabilitet og kompetence, trods 
alt. Kina, som umiddelbart kan ses som den 
inkarnerede stabilitet, er på sigt en tikkende 
bombe. Et politisk system baseret på et et-
partisystem, som hindrer gennemsigtighed, 
som umuliggør pluralisme, som afskærer 
modmagt og som hæmmer fri og uafhængig 

udvikling og innovation vil vise sig at skabe en 
ustabilitet som på længere sigt føre til store 
interne konflikter. 
 
Konklusionen er, at Kina ikke står mål med 
USA. Derfor vil Kina tøve med at satse på at 
kunne vinde pladsen som klodens nummer et. 
Det vil næppe heller kunne lykkes. USA’s nye 
administration vil vinde indre og ydre styrke. 
Rivaliseringen med Kina vil dog fortsætte. 
Biden vil ikke give efter for kinesisk pres. Han 
har endog kaldt Xi Jinping en bandit, der   
undertrykker sin befolkning. Men USA må 
effektivt, pragmatisk og rationelt vise Kina, at 
der stadigvæk kun er én supermagt. USA må 
gå foran på de områder, hvor de to lande er 
presset til at samarbejde: ydre globale trusler 
som klimakrise og pandemier. 
 
 
 
Denne artikel blev oprindeligt udgivet i      
Politiken, 3. januar 2021.  

https://politiken.dk/debat/kroniken/art8008998/Drop-pessimismen-USA-vinder-over-Kina
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