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Kronik: Kina drømmer ikke om at blive supermagt

Denne kronik blev oprindeligt bragt i Berlingske Tidende, 1. Sektion, 16. juli 2013

Global politik. Grundlæggende er Kina hverken parat til eller interesseret i at påtage
sig globalt lederskab. Kina ser ikke sig selv som magtmæssigt ligestillet med USA.
Langtfra. Og ser man nærmere på USAs militære kapacitet, er det heller ikke let at
finde et svækket USA.

Af Bertel Heurlin, professor, Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet, og koordinator for tænketanken
ThinkChina.dk

Den kinesiske drøm. Den nye kinesiske leder Xi Jinping taler igen
og igen om den. Men hvad drømmer Kina om? Drømmen er
milevidt fra den traditionelle amerikanske drøm om avisbuddet
der bliver mediemogul i »the free country«, drømmen som åbner
for den individuelle livsudfoldelse. I denne drøm indgår også, at
sådan burde verden indrettes. En verden i frihed ledet af verdens

frieste land, USA. Et land, som ført af frihedens banner har særlige muligheder for
lederskab. Præsident Bush gik så vidt som at tale om, at »We, the United States, are
leaders by nature«. Den kinesiske drøm er markant anderledes. Den handler om det
harmoniske samfund, om revitaliseringen af Kina, om et Kina med lige muligheder for
alle i et retfærdigt samfund uden korruption, i omgivelser, hvor alle kan trække vejret
uden forurening.

Men der åbnes ikke for eksport af den kinesiske drøm: Den har ingen global
appel, den har ingen ambitioner om at blive ledestjerne for en ny kinesisk styret verden.
For selv om Kinas selvfølelse og nationale stolthed har fået adskillige hak opad, selv om
Kina har verdens næststørste økonomi, verdens største militære styrker, verdens største
produktion, verdens største eksport, verdens største energiforbrug og er et land, som
overalt i verden i stigende grad betragtes som en supermagt, så betragter den kinesiske
regering ikke sig selv som supermagt. Og selv om hypen i forbindelse med topmøder
mellem amerikanske og kinesiske ledere fører til forestillinger om, at nu er verdens
lederskab overladt til det, som ofte kaldes G-2, er det ikke sådan, Kinas ledelse ser på
det.

Grundlæggende er Kina hverken parat til eller interesseret i at påtage sig globalt
lederskab. Kina ser ikke sig selv som magtmæssigt ligestillet med USA. Langtfra. Kina ser
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fortsat sig selv som udviklingslandet, der langsomt er på vej til at blive et
mellemindkomstland.

Som et land, der står over for meget store udfordringer, internt med omfattende
og politisk tyngende korruption, manglende implementering af lovgivningen,
miljøskandaler, politiske skandaler, problemer omkring fødevaresikkerheden.

Eksternt med en stigende følelse af at være omgivet af lande, som mildt sagt ikke
umiddelbart er sikkerhedspolitiske perlevenner: det gælder først og fremmest Rusland,
Japan, Sydkorea, Vietnam, Filippinerne, Brunei, Indonesien og Australien. På afgørende
vis kommer USA ind som den stærkeste magt i Asien.

Kina er dybt bekymret for en amerikansk politik, som man ser som en tiltagende
politisk og strategisk inddæmning og som forsøg på etablering af asiatiske modalliancer
rettet mod Kina.

Derfor er USA - som Asiens stærkeste magt - med sin nye »rebalancing strategy, the
Asian Pivot«, overordnet set den vigtigste magt for Kinas fremtid. Det gælder om at
holde USA stangen, men samtidig at stå på god fod med den eneste supermagt. Sådan
ser Kina på relationerne: USA er fortsat enesupermagten. Det store spørgsmål er, hvor
længe? For ganske vist betragtes USA i officielle og halvofficielle udsagn som at være i
»decline«, tilbagegang. Men selv her er der tegn på, at vurderingen ændres. Under et
nyligt besøg i Peking fik jeg klart at vide af en centralt placeret professor i international
politik, at USA på ingen måde var »in decline«. Denne opfattelse bekræftes af en ny
halvofficiel publikation, Strategic Survey 2012 fra april 2013. Den udgives af Academy of
Military Science, som er ganske tæt på det kinesiske kommunistparti.

Redaktøren er general Chen Zhou, som også er ansvarlig for de officielle
hvidbøger om kinesisk forsvar, der udgives hver andet år.

Ganske vist henvises til »the relative decline of US power«, som betyder stigende
amerikansk vægt på at øge den interne sammenhæng i de asiatiske alliancer og vægt på
at styrke alliancerne og de allieredes pligter og ansvar. Og ganske vist henvises til USAs
egne forudsigelser i rapporten Global Trends 2030, udgivet af US National Intelligence
Council, som klart understreger, at i 2030 er Kina for længst blevet den største økonomi
i verden og at der på det tidspunkt ikke vil være nogen hegemonisk magt mere (altså
kun et svækket USA uden hegemoni). Asien vil få den dominerende position.

Men på den anden side advares der klart imod at undervurdere USA.
Nordamerika bliver - hævdes det - det nye energicentrum, hvorimod de asiatiske lande
får store energiproblemer. Det er blevet beregnet, at USA i 2022 vil være nettoeksportør
af naturgas. I 2015 vil USA overgå Rusland som verdens største gasproducent. Og
allerede i 2017 vil USA overgå Saudi-Arabien som verdens største olieproducent.

Ligeledes understreges det, at der er en ny videnskabelig og teknologisk
revolution på vej. Og hvorvidt verdensøkonomiens tyngdepunkt virkelig flyttes til Asien
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afhænger af, om Asien kan følge med i denne revolution. USA, hævdes det, har fortsat
førsteklasses produktionsfordele.

Der er fuldt udviklede, sofistikerede teknologier som kunstig intelligens, 3D-
printing og intelligent robotteknologi. USA er fortsat lederen af den nye runde af den
teknologiske revolution og re-industrialiseringsrevolutionen.

I det nye globale teknologiske og økonomiske landskab er Kina, understreges
det, under et dobbelt pres - dels teknologisk fra de udviklede lande og dels fra
udviklingslandene - som er ved at overtage store dele af verdensproduktionen, som
tidligere fandt sted i Kina.

Afgørende er imidlertid vurderingen af dét, der benævnes den nye runde af militær
innovation. Kina har været meget optaget af det, der er blevet kaldt RMA, Revolution in
Military Affairs.

Det kom som et chok for PLA, de kinesiske væbnede styrker, da den USA-ledede
aktion mod Irak udfoldede sig i 1991: det var en overbevisende demonstration af RMAs
evner og kapabiliteter i krig: hastighed, præcision, mobilitet, fleksibilitet, information,
alt sammen i en netværksledet operation. Mottoet var: »Leaner and meaner armed
forces«. Det var et wake-up call for Kina. PLA skulle tænkes helt forfra, inspireret af den
amerikanske RMA. Det er man i den grad i gang med i Kina.

Men problemet er, at mens PLA søger at 'informationalisere', som det udtrykkes,
sker der løbende en udvikling i USA. Der er efter kinesisk opfattelse tale om en ny runde
i RMA. Det nævnes i rapporten, at USA har en afgørende fordel ved uopholdeligt at
være på forkant med at etablere informationsudnyttende militære krigssystemer.
Konklusionen er afgørende: »The difference in military capabilities is getting bigger
between the US and other Asian-Pacific powers«. Denne overraskende tolkning er
blevet bekræftet under et nyligt besøg på Academy of Military Science, Beijing. Under
en timelang samtale med general Chen var det hans klare opfattelse, at afstanden
mellem Kina og USA på det militærteknologiske område ikke blev mindsket.
Konklusionen var, at den blev øget. USA havde ikke opgivet at bevare den militære
overlegenhed.

Det vil sige, at Kina ud fra denne vurdering ikke vil kunne indhente USA. Dermed
vil USA forblive enesupermagten i en overskuelig fremtid. Vi vil ikke komme til at se en
bipolær situation med USA og Kina stående over for hinanden som USA og
Sovjetunionen gjorde det under Den Kolde Krig.

USA har stadigvæk førertrøjen på. Spørgsmålet er, om Kina nogensinde vil
overtage den.


