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Резюме: "Мягкая сила" - это один из наиболее распространённых и в то же время один из наиболее
неоднозначных терминов в современной политической науке, зачастую определяемый как способность, прежде
всего, привлекать, нежели принуждать. В настоящее время "мягкая сила" рассматривается в качестве важного
инструмента государственной политики на международной арене, хотя до сих пор не существует
универсального алгоритма по применению подобной политики. В этой связи изучение ресурсов мягкой силы
имеет существенное значение, так как данный аспект позволяет определить призму и рамки термина. Цель
настоящей статьи заключается в представлении и сравнении подходов различных авторов относительно
проблемы ресурсов мягкой силы, в выявлении их актуальности в контексте современных реалий, а также в
определении возможностей измерения ресурсов мягкой силы государства.
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Abstract: Soft power is one of the most contested yet widely used terms in contemporary political science, most
broadly defined as the ability to attract and co-opt rather than coerce. Currently soft power is regarded as a vital tool in
states’ arsenal on the international arena, yet there is no universal algorithm of effective exercise of soft power. In this
regard, examining and understanding the resources of soft power is a vital step towards its effective exercise. It also
helps us to define the scope and limits of the term. The aim of this article is to present and compare approaches of
various authors on the issue of resources of soft power, to evaluate their relevance for the contemporary soft power
agenda and to explore the possibilities of measuring states' soft power resources.
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րաժեշտ պայմանը: Հետևաբար, կախված
ռեսուրսների բազմազանությունից՝ ընդլայնվում է նաև այդ հասկացության բովանդակությունը:
Տվյալ համատեքստում, ռեսուրս հասկացության ներքո նկատի է առնվում օբյեկտիվ
միջոցների/կարողությունների այն համախումբը, որը կիրառվում է որոշակի նպա-

Փափուկ ուժ հասկացությանը նվիրված
ժամանակակից
հետազոտություններում
առանձին ուշադրություն է հատկացվում այնպիսի հիմնախնդրի, ինչպիսին է փափուկ ուժի
ռեսուրսները: Հատկանշական է, որ կախված
փափուկ ուժի ռեսուրսների մեկնաբանությունից` մեծապես պայմանավորված է նաև այդ
հասկացության սահմանումը, քանի որ ռեսուրսները կազմում են փափուկ ուժի հիմքը,
դրա արդյունավետ կիրառման համար անհ-
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տակի համար1: Ինչ վերաբերում է փափուկ
ուժի ռեսուրսներին, ապա դրանք այն միջոցները/կարողություններն են, որոնք այն կամ
այն պետությունն օգտագործում է սեփական
փափուկ ուժի ընդլայնման համար:
Փափուկ ուժի ռեսուրսների վերաբերյալ
դասական է համարվում հասկացության հեղինակ Ջոզեֆ Նայի մոտեցումը: Վերջինս,
դիտարկելով փափուկ ուժը որպես առանց
բռնի ուժի գործադրման սեփական նպատակներին հասնելու միջոց2, դրա հիմքում
դնում էր 3 ռեսուրս: Մասնավորապես, ըստ
նրա, ցանկացած պետության փափուկ ուժի
բաղադրիչը հենվում է մշակույթի (այնքանով,
որքանով այն գրավիչ է մյուսների համար),
արժեքների (այնքանով, որքանով տվյալ պետությունը հետևում է իր կողմից հռչակված
արժեքներին ներքին և արտաքին խնդիրների
լուծման համար) և արտաքին քաղաքականության (այնքանով, որքանով տվյալ պետության
քայլերը լեգիտիմ են այլ դերակատարների աչքերում)3 վրա: Հենց այս բաղադրիչների շնորհիվ է պայմանավորվում որևէ պետության
գրավչությունը:
Այստեղ հարկ է առանձնացնել մի կարևոր
հանգամանք. Նայն ի սկզբանե ընդգծում է, որ
թեև փափուկ ուժի ռեսուրսների վերջնանպատակը պետության դիրքերի ամրապնդումն է՝
դրանք ամենևին չեն գտնվում միայն պետական մարմինների մոնոպոլ վերահսկողության
ներքո: Նրա կարծիքով, արդյունավետ փափուկ ուժի կիրառման գործում նույնքան կարևոր նշանակություն ունի նաև տվյալ երկրի
քաղաքացիական հասարակությունը: Ճիշտ է՝
պետության կողմից միջոցների ուղղորդումը
դեպի սեփական մշակույթի և արժեքների
տարածում և այլ դերակատարների մոտ
դրանց լեգիտիմացում տալիս է էական արդյունքներ, սակայն ոչ պակաս կարևոր է հանրային
մակարդակով
համապատասխան
շփումների ապահովումը: Ընդ որում, ի տարբերություն պետական միջոցների, հասարակությունը կարող է դառնալ փափուկ ուժի
«դոնոր» նույնիսկ առանց որևէ նպատակադր-

ման: Այս իմաստով, հատկանշական օրինակ
է ԱՄՆ-ն, որը թեև տանում է հսկայական աշխատանքներ սեփական իմիջի ամրապնդման
նպատակով, շարքային քաղաքացիների ապրելակերպն ու կենցաղը ոչ պակաս դերակատարություն ունի4:
Հատկանշական է, որ 2011թ. Հրապարակված «Ուժի ապագան» աշխատանքում Նայն
ընդունում է, որ փափուկ ուժի ռեսուրսները
չեն սահմանափակվում միայն իր կողմից
նախորդ աշխատություններում նշվածներով:
Այսպես, Նայի կարծիքով ուշագրավ է, որ
փափուկ ուժի ռեսուրսներ կարող են հանդես
գալ նաև կոշտ ուժը բնութագրող ռեսուրսները,
ինչպիսիք են օրինակ բանակը կամ տնտեսությունը5: Ըստ այդմ, որևէ պետություն բանակը մարդասիրական, հումանիտար նպատակներով օգտագործելու դեպքում միմիայն
կարող է նպաստել տվյալ երկրի իմիջի և
գրավչության ամրապնդմանը: Ասվածի վառ
վկայությունն են, օրինակ, սկանդինավյան
երկրները, որոնց զինված ուժերը մշտապես
ներգրավված են տարատեսակ խաղաղապահ
գործողություններում: Այն հանգամանքը, որ
այդ երկրներն առաջատար տեղ են զբաղեցնում տարատեսակ ռեյտինգներում մեծապես
պայմանավորված է նաև այդ հանգամանքով:
Այստեղ պետք է մատնանշել մի կարևոր հանգամանք. ռազմական ուժի կիրառումն ավելի
շատ նման է երկսայր սրի, քանի որ միջազգային իրավունքի կոպիտ ոտնահարմամբ
հումանիտար նպատակների հետապնդումը
միմիայն վնասում է տվյալ երկրի իմիջին, ինչի
վառ օրինակն էր 2000-ականների սկզբին
ԱՄՆ ներխուժումը Իրաք: Այսինքն, նման տիպի գործողությունների՝ փափուկ ուժին
նպաստելու առաջին նախապայմանը դրանց
հիմնավորվածությունն է այլ պետությունների
աչքերում:
Դրա հետ մեկտեղ, նույնքան արդյունավետ
կարող է լինել նաև տվյալ երկրի տնտեսությունը, զարգացման տեմպերը, ՀՆԱ-ի մակարդակը: Գաղտնիք չէ, որ կայուն տնտեսական առաջընթաց գրանցող երկրների
տնտեսական մոդելները մշտապես գտնվում
են ուշադրության կենտրոնում և ընդօրինակ-
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վում: Ասվածը կարելի է վերագրել, օրինակ, 4
ասիական «վագրերին» (Սինգապուր, Հրվ.
Կորեա, Հոնգ-Կոնգ, Թայվան) որոնք, 19601990-ական թվականների ընթացքում գրանցելով հսկայական տնտեսական աճ, միանգամից դարձան ընդօրինակման մոդելներ
ինչպես իրենց տարածաշրջանում, այնպես էլ
դրանից դուրս6:
Փափուկ ուժի աղբյուրների յուրատեսակ
տիպաբանություն է առաջարկում մեկ այլ
ամերիկացի հետազոտող Ջուլիո Գալարոտտին: Վերջինս փափուկ ուժը դիտարկում է
որպես «մետաիշխանության» տարատեսակ,
որի սահմանման համար չի կարելի օգտագործել իշխանության դասական սահմանումները7: Նրա կարծիքով, փափուկ ուժը որևէ
պետության համար ավելի շատ ապահովում է
նպաստավոր համատեքստ, համակրանքի
անհրաժեշտ մակարդակ, որը կարող է օգտագործվել այլ նպատակների իրականացման
համար: Ինչ վերաբերում է փափուկ ուժի ռեսուրսներին, ապա Գալարոտտին դրանք բաժանում է ներքին և արտաքին տիպերի, որոնցից յուրաքանչյուրի համար առանձնանցում է
իր «ենթառեսուրսները»8: Այսպես, արտաքին
ռեսուրսների ներքո նա նկատի ունի պետության կողմից միջազգային իրավունքին, նորմերին և ինստիտուտներին մշտապես հետևելը,
միավեկտոր քաղաքականությունից խուսափելը, դաշինքային պարտավորությունների
կատարումը, սեփական նեղ կարճաժամկետ
շահերն ավելի ընդհանուր երկարաժամկետ
շահերի համար զոհաբերելու պատրաստականությունը և այլն: Ներքին ռեսուրսների
շարքում են տվյալ հասարակության մշակույթը, դրա գրավչությունը այլ հասարակությունների համար, ինչպես նաև քաղաքական ինստիտուտները, որոնք պետք է հիմնված լինեն
ժողովրդավարության,
բազմակարծության,
սահմանադրականության սկզբունքների վրա,
ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտ-

պանությունը: Ինչպես տեսնում ենք, Գալարոտտիի տիպաբանությունը սերտորեն առչնվում է Նայի տիպաբանության հետ. այն, ըստ
էության, ավելի համակարգված և համընդգրկուն է: Միջավայրի չափման ավելացումը
(ներքին կամ արտաքին) հեշտացնում է
փափուկ ուժի ռեսուրսների համակարգումը և
վերլուծությունը:
Փափուկ ուժի աղբյուրների տիպաբանության ժամանակակից տարբերակ է առաջարկվում «Փափուկ ուժ 30» ինդեքսի հեղինակների
կողմից: Վերջինս այսօր համաշխարհային
մակարդակով փափուկ ուժի չափման առաջատար նախագծերից է9: Ձևավորելով իր
ուրույն մեթոդաբանությունը և գնահատման
մեխանիզմները՝ «Փափուկ ուժ» 30 ինդեքսի
շրջանակներում փորձ է արվում դասակարգել
երկրներն ըստ իրենց փափուկ ուժի հնարավորությունների:
Այսպես, նշյալ վերլուծությունում հեղինակները հենվել են փափուկ ուժի արդեն
գոյություն ունեցող հայեցակարգերի և սահմանումների վրա՝ փորձելով դրանք տեղափոխել չափելի հարթություն: Այդ նպատակով
ինդեքսի հեղինակներն առաջին անգամ փորձել են համատեղել ինչպես տվյալ պետության
օբյեկտիվ կարողությունները (կամ ռեսուրսները), այնպես էլ սուբյեկտիվ բաղադրիչը՝ այլ
երկրների հասարակությունների պատկերացումները, քանի որ փափուկ ուժի տիրապետող երկիրը, որքան էլ օբյեկտիվ ռեսուրսների տեսանկյունից հզոր լինի, պետք է գրավիչ լինի մյուսների աչքերում: Այլ կերպ ասած՝
կարողությունների տեսանկյունից ցանկացած
երկիր կարող է լինել բարենպաստ վիճակում,
սակայն փափուկ ուժի ռեսուրսներին տիրապետելը դեռևս չի ապահովում դրա արդյունավետ գործառնությունը: «Փափուկ ուժ 30» ինդեքսում օգտագործված մեթոդաբանությունը
գերակա տեղ է հատկացնում օբյեկտիվ բաղադրիչին՝ բուն ռեսուրսներին. այսպես՝ հարաբերակցությունը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
բաղադրիչների միջև ինդեքսի հեղինակները
չափում են համապատասխանաբար 70-30
հարաբերակցությամբ: Որպես փափուկ ուժի
օբյեկտիվ ռեսուրսներ դիտարկվում են տվյալ
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կառավարությունը (կառավարումը),
մշակույթը, ներգրավվածությունը միջազգային
հարաբերություններում, ձեռնարկատիրությունը, կրթությունը և տեխնոլոգիաները10:

երկրի

սահմանում դեսպանատների/հյուպատոսությոնների քանակով: Տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը չափվում է տվյալ պետության
տեխնոլոգիական առաջընթացով և մասնավորապես՝ այլ երկրներում դրանց տարածվածությամբ, անդրազգային կազմակերպությունների քանակով ու զբաղեցրած դիրքով և այլն,
համացանցից օգտվող անձանց քանակով,
սոցիալական ցանցերում տվյալ երկրի ակտիվ
քաղաքական գործիչների քանակով և այլն13:
Հատկանշական է, որ տեխնոլոգիաները որպես փափուկ ուժի ռեսուրս առաջին անգամ
մատնանշվում են հենց այս ինդեքսում: Հաշվի
առնելով ժամանակակից աշխարհի գերակա
միտումները՝ այդ բաղադրիչի ներառումը
կարելի է համարել լիովին հիմնավորված:
Ինդեքսի հատկանշական կողմերից մեկն
այն է, որ լավագույն արդյունք են ապահովում
այն երկրները, որոնք համապատասխանաբար բարձր արդյունք են գրանցում բոլոր ռեսուրսների դեպքում: Այսպես, ինդեքսի առաջին 5 երկրներն են ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան,
Գերմանիան, Կանադան և Ֆրանսիան, որոնք
համեմատաբար բարձր արդյունք են գրանցել
ինդեքսի բաղադրիչներից յուրաքանչյուրում:
Դրա հետ մեկտեղ, օրինակ, Նորվեգիան առաջատարն է կառավարման ռեսուրսի մասով,
սակայն համեմատաբար ցածր արդյունք է
գրանցել այլ բաղադրիչների մասով, ինչի
հետևանքով հայտնվել է 15-րդ տեղում: Ձեռնարկատիրության ռեսուրսի դեպքում առաջատարն է Սինգապուրը, որը, սակայն, ընդհանուր սանդղակում գրավում է 19-րդ տեղը:
Մինչդեռ ինդեքսի առաջատար ԱՄՆ-ն առաջին տեղն է զբաղեցնում միանգամից երկու
ռեսուրսի՝ մշակույթի և կրթության մասով,
իսկ մնացած ռեսուրսների պարագայում
գտնվում է առնվազն առաջին հնգյակում կամ
տասնյակում14:
«Փափուկ ուժ 30» ինդեքսի շրջանակներում
ձևավորված մոտեցումը կարելի է համարել
նախկինում հեղինակների կողմից առաջ քաշված մոտեցումների տրամաբանական էվոլյուցիան: Այսպես, եթե Ջ. Նայի մոդելում

Տվյալ ռեսուրսներից յուրաքանչյուրի համար ինդեքսի հեղինակները մշակել են չափման յուրահատուկ մեխանիզմ՝ հիմնված որոշակի օբյեկտիվ, քանակական, չափելի տվյալների վրա:
Այսպես, օրինակ, կառավարման արդյունավետությունը փափուկ ուժի համատեքստում չափվում է տվյալ երկրում մարդու իրավունքների, ազատությունների պաշտպանության, ժողովրդավարական գործընթացների
դինամիկայով, կոռուպցիայի մակարդակով
(վերջիններս չափելու համար արդեն մշակվել
են մի շարք հանրահայտ ինդեքսներ, որոնցից
է, օրինակ, Freedom House-ը11, Transparency
international-ը12 և այլն): Մշակույթի ազդեցությունը չափվում է, օրինակ, տվյալ երկիր
տարեկան այցելող զբոսաշրջիկների քանակով, երաժշտության տարածվածությամբ (այդ
թվում միջազգային ռեյտինգներում առաջատար տեղեր զբաղեցնող կատարողներով),
սպորտային միջոցառումներում տվյալ երկրի
մարզիկների զբաղեցրած տեղերով, ազգային
ավիաուղիների տարածվածությամբ և այլն:
Կրթության ազդեցությունը չափվում է տվյալ
երկրում սովորող արտասահմանցի ուսանողների քանակով, կրթական փոխանակման
ծրագրերի քանակով, միջազգային ռեյտինգներում տվյալ երկրի համալսարանների գրաված
դիրքով և այլն: Ձեռնարկատիրության բաղադրիչն առաջին հայացքից կարելի է նմանեցնել
ընդհանուր տնտեսության գրավչության հետ,
սակայն ինդեքսի հեղինակները շեշտադրում
են հատկապես տվյալ երկրի բիզնես ոլորտի
կառուցվածքի և նորարարությունների ընդօրինակումը մնացյալ դերակատարների կողմից, դրա մրցունակությունը, գործազրկության
մակարդակը, օտարերկրյա ներդրումների
համար անհրաժեշտ նվազագույն գումարը և
այլն: Միջազգային ներգրավվածության գործոնը չափվում է տվյալ երկրի՝ միջազգային
կազմակերպությունների քանակով, արտա-
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կրթությունը դիտարկվում էր որպես մշակույթի բաղադրիչ, ապա այս դեպքում այդ
գործոնը դիտարկվում է առանձին՝ հաշվի
առնելով ժամանակակից աշխարհի միտումները15: Այլ կերպ ասած՝ «Փափուկ ուժ 30»
ինդեքսում ամրագրված բաղադրիչների կարևորությունն ընդգծվել է նախկինում, թեև այս
ինդեքսը առաջին փորձն է համակարգված
ձևով, քանակական/որակական մեթոդների
համադրմամբ չափել այս կամ այն երկրի
փափուկ ուժի ռեսուրսները:
Հայ քաղաքագետ Մ. Մարգարյանը շեշտադրում է փափուկ ուժի քարոզչական ասպեկտը՝ դիտարկելով այն որպես տեղեկատվության, գիտելիքների և մշակույթի միջոցով
գիտակցության վրա ազդելու մեխանիզմ:
Տվյալ մոտեցման դեպքում շեշտադրվում է
փափուկ ուժի հոգեբանական ասպեկտը, և
բնականաբար ռեսուրսների տեսանկյունից
առաջին պլան են մղվում հոգեբանական ազդեցության միջոցները՝ տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը, խորհրդանիշները և
այլն16:
Փափուկ ուժի ռեսուրսների սեփական տիպաբանությունն է առաջ քաշում ռուս հեղինակ Օ. Լեոնովան: Վերջինս նույնպես բաժանում է իրականացնում փափուկ ուժի արտաքին և ներքին ռեսուրսների միջև17: Այսպես,
որպես արտաքին ռեսուրսներ են մատնանշվում տվյալ պետության դիրքը միջազգային
հարաբերություններում, քաղաքակրթական
կարգավիճակը (արդյոք տվյալ ազգը որևէ հին
քաղաքակրթության ժառանգ է, թե ոչ), քաղաքական և տնտեսական զարգացման մոդելը, տեղեկատվական ռեսուրսները, հաղորդակցման մակարդակը: Ներքին ռեսուրսների
թվին են դասվում գաղափարախոսությունը,
կենսամակարդակը, արժեքները, մենթալիտե-

տը, մշակույթը (արվեստ, գրականություն,
կինոարտադրություն, երաժշտություն և այլն),
տեխնոլոգիական զարգացման մակարդակը:
Լեոնովայի տիպաբանությունն, ըստ էության, բավականին նման է և՛ Գալարոտտիի, և՛
«Փափուկ ուժ 30» ինդեքսում առաջադրված
տիպաբանություններին: Խնդիրն այստեղ այն
է, որ որոշ ցուցիչների համար (ինչպիսիք են
գաղափարոխությունը, մենթալիտետը) դժվար
է գտնել հաշվարկման համաչափ մեխանիզմներ ու իրապես չափել դրանց ազդեցությունը/ներդրումը տվյալ պետության փափուկ
ուժի ռեսուրսներում: Կարելի է փաստել, որ
այս տիպաբանությունը ավելի տեսահայեցակարգային բնույթ ունի, քան թե գործնականկիրառական:
Հատնանշական է, որ Օ. Լեոնովան առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացնում
սփյուռքին՝ որպես յուրաքանչյուր պետության
փափուկ ուժի պոտենցիալ ռեսուրս: Հիմնախնդիրը հատկապես արդիական է ՀՀ-ի դեպքում՝ հաշվի առնելով հայկական սփյուռքի
առկայությունը և ազդեցությունը մի շարք երկրներում: Ընդհանուր մոտեցմամբ, յուրաքանչյուր պետության սփյուռք իրականացնում
է 2 գործառույթ. նախ՝ հանդես է գալիս որպես
տվյալ երկրի մշակութային ազդեցության և
իմիջի տարածող, հանրայնացնող, երկրորդ՝
պաշտպանում է տվյալ երկրի շահերն այլ
երկրներում (լոբբինգ)18: Ըստ էության, երկու
գործառույթներն էլ սերտորեն առնչվում են
փափուկ ուժի, այլ երկրներում տվյալ պետության գրավչության և նրա հանդեպ համակրանքի մեծացման հետ: Բնականաբար, իրականացվող քայլերի արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար յուրաքանչյուր պետության համար հրամայական է դառնում
սփյուռքի ռեսուրսի ներգրավման պետական
քաղաքականության մշակումը, սեփական և
սփյուռքի քաղաքական ուղենիշների համաձայնեցումը: Այդ դեպքում սփյուռքը կարող է
հանդես գալ որպես այլ դերակատարների
աչքերում տվյալ պետության դիրքերն ամրապնդող կարևոր մեխանիզմ: Հակառակ պարագայում սփյուռքը կարող է հակադարձ ազդեցություն ունենալ տվյալ պետության դիրքերի
ամրապնդման, այլ պետությունների աչքերում
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նրա գրավչության բարձրացման տեսանկյունից, եթե նրա տեսլականը չհամընկնի պետության պաշտոնական քաղաքականության
հետ, ինչը հաճախ հանդիպող երևույթ է:
Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ փափուկ
ուժը ռեսուրսների տեսանկյունից բավականին բազմազան է: Միևնույն ժամանակ, չկա
փափուկ ուժի ռեսուրսների օգտագործման
համընդհանուր բաղադրատոմս, փոխարենը
յուրաքանչյուր պետություն պետք է հենվի
փափուկ ուժի սեփական ռեսուրսների վրա՝
շեշտադրելով դրանցից ամենաէականները:
Փափուկ ուժի ռեսուրսներին տիրապետելն
ինքնին դեռևս չի երաշխավորում դրա արդյունավետ կիրառությունը:
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