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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ (КОНЦЕПЦІЯ «М’ЯКОЇ
СИЛИ»)
Процеси трансформації економік країн під впливом
глобалізації
позначаються
на
багатьох
сферах
зовнішньополітичних відносин. На сьогодні жодна з держав
не спроможна досягти стійкого економічного зростання без участі
у міжнародній економічній системі відносин. Досягнення
економічного прогресу вимагає від кожної держави постійно
діючого захисту національних інтересів в економічній сфері.
Посилення економічної залежності держав в умовах інтеграційних
та глобалізаційних процесів визначає необхідність ефективного
застосування методів відстоювання національних інтересів
в економічній сфері міждержавних відносин.
Глобалізація вносить корективи у концептуальні підходи
здійснення економічної дипломатії. На розширення застосування
політичної концепції «м’якої» сили (soft power) у дипломатичних
відносинах вказують американські та російські вчені. Зокрема,
стратегія «м’якої» сили як політична концепція захисту та
просування
зовнішньополітичних
інтересів
держави
у
міжнародній політиці, розроблена американським професором
Гарвардського університету Джозефом Най (Joseph S. Nye, Jr.)
у 70-х рр. ХХ ст. Він створив одну з найпереконливіших
теорій міжнародних відносин з моменту закінчення Холодної
війни. Ця теорія не зосереджується на військовій силі нації, яку
він класифікує як «жорстку силу», а звертає увагу на більш
переконливу «м’яку силу», яка може залучати інших акторів через
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дипломатію, культуру, національні цінності, ідеали та політику
[2].
Сучасні міжнародні економічні відносини знаходяться під
впливом нових геополітичних сил, формується система, у якій
проявляються нові регіональні й глобальні актори та утворюються
нові геополітичні центри тяжіння. У невеликій статті «Жорстка та
м’яка сила» 2005 р. Дж. Най повертається до своїх теоретичних
нарисів: «Як я писав у своїй роботі «М'яка сила: засоби до успіху
у світовій політиці», ми повинні не ставити собі за мету жорстку
чи м'яку силу, а поєднувати їх як «розумну силу». Це ми зробили в
холодну війну. Наша жорстка військова сила допомагала
стримувати радянську агресію, тоді як наша м'яка сила пожирала
основу комунізму за Залізною завісою. Коли Берлінська стіна
зійшла, вона знаходилася під молотами та бульдозерами,
а не артилерією» [3].
Застосування у дипломатичних відносинах стратегії
«м’якої» сили передбачає включення у політичний діалог між
країнами національних ресурсів, якими володіє кожна держава,
як-то культура, соціальний устрій, національні цінності, моделі
політичного устрою країни тощо. Це в свою чергу дозволяє
розширити та урізноманітнити можливості застосування «м’якої»
сили як інструменту економічної дипломатії. Застосування такого
роду ресурсів у дипломатичних відносинах передбачає
організацію платформ зовнішнього впливу держави на внутрішню
політику держави-партнера. Такими платформами виступають
неурядові організації, що здійснюють парадипломатію на
території
приймаючої
держави,
проекти
міжнародного
співробітництва в економічній сфері, в сфері культури, спорту,
науки та освіти та які реалізуються державними профільними
установами та місцевою владою.
Професор Дж. Най розвинув багато своїх уявлень про
міжнародні відносини на основі академічних теорій та є
прихильником сучасної концепції «розумної сили» (smart power).
На його думку «розумна сила» відповідає поняттю розумна влада.
Розумна влада за визначенням Дж. Найя – це здатність поєднувати
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«жорстку» і «м'яку» силу в успішну зовнішньополітичну
стратегію. Вчений зауважує, що «США керували такою
комбінацією під час «холодної війни», але часом зовнішня
політика США схильна надмірно покладатися на «жорстку» силу,
оскільки вона є найбільш прямим і очевидним джерелом
американської сили. Утім, сприяння демократії, правам людини та
розвитку громадянського суспільства не найкраще справляються з
гарматами. Це правда, що американські військові мають
вражаючий оперативний потенціал, проте, практика звертатися до
Пентагону призводить до образу надмірно мілітаризованої
зовнішньої політики» [4].
Зовнішньополітичні відносини, що відбуваються між
країнами з різним рівнем економічного розвитку, далекі від
досконалості та справедливості. Нерівномірний розподіл ресурсів,
благ та здобутків цивілізації породжує нестабільність розвитку
держав та напругу у взаємовідносинах між індустріально
розвиненими країнами, країнами з перехідною економікою та
країнами, що розвиваються. Застосування політики «м’якої» сили
безпосередньо між країнами з різним рівнем економічного
розвитку в економічній сфері це у першу чергу надання
матеріальних та фінансових ресурсів уряду країни та підтримка
громадянського суспільства, а також позитивний вплив на
економіку та бізнес-еліти держави-реципієнта. Економічна
дипломатія у цих відносинах виступає як компонент та інструмент
сучасної дипломатії у реалізації стратегії «м’якої» сили державидонора.
Найбільш вдалими проектами втілення концепції «м’якої»
сили у дипломатичні відносини, що поєднали політичні,
економічні та соціально-культурні проекти в останнє десятиліття
стали наступні: Dominant Power of the USA (Домінуюча сила
США); Attractive of Europe (Сила привабливості Європи);
Mysterious power of East (Містична сила Півдня); Wise Power of
China (Сила мудрості Китаю); Sophisticated power of India
(Вишукана сила Індії) [1, с. 181].
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Отже, категорія «м’якої» сили в контексті реалізації
дипломатичних відносин характеризується комплексністю та
включає економічні та соціально-культурні аспекти. Концепція
«м’якої» сили є складовою більш гнучкої концепції «розумної
сили», що поєднує широкий спектр дипломатичних інструментів
міжнародних відносин задля досягнення політичної мети.
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