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Rezumat
În articol sînt analizate strategiile „soft pover” şi „hard power” în politica

externă a statului. Se analizează principalele abordări, resurse,  scopuri  şi rezultate
ale utilizării de către state ale „puterii blînde” şi „puterii dure” la etapa actuală.
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Abstract
The article focuses on the analysis strategies of „soft power” and„hard

power”  in foreign policy of states. The main approaches, resourses, goals and
results  of using the „soft pover” and „hard power” by states are analized at
modern stage.
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Metodele aplicate. În cadrul acestui studiu au fost utilizate şi îmbinate
diverse metode de cercetare. Principala metodă utilizată a fost analiza, care
a permis studierea publicaţiilor ştiinţifice, evidenţierea esenţei lor şi
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elucidarea principalelor idei şi abordări.  Prin metoda sintezei, legată dia-
lectic cu analiza, s-a încercat, în baza informaţiei analizate, formularea unui
concept închegat privind tema cercetată. Metoda concret-istorică a fost
folosită pentru examinarea genezei, evoluţiei şi constituirii conceptelor hard
power şi soft power în teoria relaţiilor internaţionale. Metoda comparativă
ne-a oferit posibilitatea să evidenţiem deosebirile, atu-urile şi punctele slabe
ale celor două tipuri de putere.

Introducere. Categoria de putere este una dintre cele mai vechi. Ea exista,
probabil, şi atunci când încă nu lipseau statele, iar omenirea era împărţită în
triburi şi comunităţi tribale. O dată cu apariţia statului, acest concept a fost
legitimizat. În limbajul unor popoare, cuvintele „forţă” şi „stat (putere)”
semnifică pînă în prezent aproape acelaşi lucru - în limba engleză, de exemplu. 

În teoria relaţiilor internaţionale, noţiunea “putere” este punctul de plecare
al majorităţii concepţiilor de gândire politică.  La Tucidide,  în „Războiul
peloponesiac”, puterea este categoria de bază, care determină comportamentul
statului în lumea din exterior. [1] După mai bine de două mii cinci sute de
ani,  Hans Morgenthau, cercetînd originile politicii în relaţiile dintre state,
scria despre “interesul naţional, conceput în termeni de putere.” 

Pe parcursul istoriei omenirii, puterea statului se identifica, în princi-
pal, cu forţa lui militară. Lucru absolut explicabil: or, dacă sistemul relaţiilor
internaţionale presupune o probabilitate înaltă a confruntărilor, atunci
noţiunea de putere se identifică în mod firesc cu noţiunea de forţă.

Expertul în probleme strategice, profesorul de la Universitatea din
Princeton W. Kaufmann, referindu-se la istoria acestei probleme, scria:
“Puterea militară a fost întotdeauna principalul indicator al puterii şi
prestigiului statului. Am putea chiar afirma că, ea era absolut necesară. Este
dificil să ne imaginăm, cum s-ar fi dezvoltat, în general, politica mondială
fără forţa militară” [2]  Prioritatea acestei forţe (militare), de-a lungul
secolelor, n-a fost supusă niciodată îndoielilor. “Desigur, naţiunile pot
exercita unele asupra altora presiuni politico-morale, economice şi de altă
natură, sublinia expertul american John Clark. Dar, deoarece arbitrul suprem
al disputelor internaţionale este războiul, factorul militar dobândeşte o
importanţă majoră în calculele legate de politica externă. [3]

Şi în zilele noastre mulţi politicieni şi experţi reies din faptul că, forţa
militară (şi în primul rînd componenta nucleară a ei) constituie instrumentul
principal care influienţează spaţiul înconjurător. De aici şi încrederea multor
politicieni ruşi că, restabilirea măreţiei Rusiei necesită, în primul rînd,
refacerea forţei  militare a ei, menţinerea parităţii racheto- nucleare cu SUA.
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Puterea hard power vs  soft power
În acelaşi timp, a reduce noţiunea de putere a statului pe arena

internaţională doar la forţa militară, n-ar fi tocmai justificat. Arma nucleară
de-facto nu se utilizează, nu întîmplător ea nu a mai fost folosită pe cîmpurile
de luptă după Hiroshima şi Nagasaki, transformîndu-se, asttfel, într-un in-
strument pur politic.

Se diminuiază (în pofida unor recidive) şi efectul de la utilizarea pe
arena internaţională a forţei militare, în general, pentru realizarea scopurilor
politice. Aceasta au demonstrat-o Vietnamul, Afganistanul, Cecenia, Kosovo.
În anul 2003, în Irak a biruit nu coaliţia antiteroristă condusă de SUA, dar
tehnologiile informaţionale. Dacă importanţa forţei militare se mai păstrează,
în primul rînd, ca instrument de menţinere a satus-qvo-ului: ea tot mai puţin
este utilizată pentru încercările de a scimba situaţia în propriul avantaj.  În
orice caz, printre democraţiile liberale, noţiunea de putere demult nu se mai
limitează doar la aspectul militar. După cum opinează mai mulţi experţi,
schimbările majore de pe arena internaţională sunt legate azi nu de utilizarea
forţei militare, dar de folosirea, în primul rînd, a instrumentelor nemilitare.
Forţa militară este doar una din variantele posibile de existenţă şi folosire a
puterii atît în interiorul ţării, cît şi în lumea din exterior.

Cum abordează noţiunea de putere gîndirea politică contemporană?
H. Morgenthau susţine univoc şi hotărît că, forţa este puterea asupra minţii
şi faptelor oamenilor. [4]

H.  Kissinger oferă o definiţie şi mai scurtă, afirmînd că în mediul
extern „puterea este influenţă”.[5]  Robert Cline, strateg american, susţine
că puterea pe arena internaţională  poate fi definită ca capacitatea guvernului
unui stat de a impune conducerea altui stat de a întreprinde ceea, ce aceasta
n-ar face niciodată din propria voinţă, aceasta realizîndu-se prin convingere,
forţare sau  utilizarea directă a forţei militare. [6]

Acestea şi multe alte definiţii au ceva comun şi, anume: puterea unui
stat  pe arena internaţională constă, în primul rînd, în capacitatea de a
influenţa comportamentul altui stat în direcţia dorită, abilitatea de a institui
diverse forme de dependenţă  a unui stat faţă de altul: directe, indirecte,
intermediare, cu ajutorul violenţei, convingerii, promiterii de avantaje, lipsirii
de privilegii, crearea condiţiilor, în care rămîne o singură alternativă, o
singură ieşire. Dar dacă lucrurile stau aşa, este evident că influenţa poate fi
realizată pe diverse căi şi nu doar prin folosirea potenţialului militar, presiunii
militare, ameninţării, sau, în ultimă instanţă, prin declanşarea războiului.
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Eficacitatea diverselor tipuri de putere sunt neunivoce în timp şi spaţiu.
Mai ieri domina nelimitat forţa militară, azi cu mult mai efective sunt puterile
economică, financiară, tehnico-ştiinţifică, tehnologică, mîine acest set se
poate schimba esenţial, şi în prim-plan vor impune puterile identificate cu
morala, dreptul, studiile, nivelul de viaţă etc. [7]

Deşi forţa militară îşi menţine importanţa, considerăm că, principalele
transformări globale, mai cu seamă în perspectivă, sunt legate de utilizarea
parametrilor nemilitari ai puterii.

Ulterior, Joseph Nye, adânceşte aceste concepte. Nye clasifica puterea
ca manifestare în trei categorii generale, [8] constatând că, pentru a putea
obţine rezultatele dorite poţi: 1) fie să constrângi prin ameninţări, 2) fie să
convingi prin recompensă, 3) fie să cooptezi oamenii să-şi dorească acelaşi
lucru cu tine. Primele două categorii reprezintă hard power (puterea dură), a
treia este soft power (puterea blîndă). Joseph Nye, dă următoarea definiţie:
Soft power  este capacitatea unui actor de a-i determina pe alţii să-şi dorească
ceea ce îşi doreşte şi el, de a-i coopta în loc de a-i constrânge, de a-i atrage
pe alţii să urmărească aceleaşi rezultate cu cele care corespund interesului
tău naţional. Soft Power reprezintă forţa culturală, ideologică şi  instituţională
a unui stat. Include propaganda, dar este considerabil mai complexă decât
acţiunile clasice legate de promovarea imaginii, obţinerea unei popularităţi
efemere sau de Public Relations. Soft power are drept obiectiv adoptarea
unor instituţii şi asumarea unor credinţe şi valori care conduc la o agendă
comună şi creează un cadru favorabil pentru dezbatere. Mai mult decît simpla
influenţare sau persuasiune, soft power reprezintă abilitatea de a-i atrage,
de a-i ispiti pe ceilalţi, ceea ce are drept efect acceptarea sau dorinţa de a
imita, favorizînd preluarea iniţiativei. Cele mai importante elemente de
exercitare a soft power sunt valorile exprimate de cultura naţională, politicile
şi instituţiile interne şi comportamentul pe arena internaţională. [9]

Societatea informaţională în care trăim astăzi a făcut ca eficienţa soft
power-ului să sporească spectaculos, datorită scăderii costurilor
comunicaţiilor şi vitezei cu care se propagă informaţia. Din punctul de vedere
al celui care exercită puterea, este evident mai eficient şi mai ieftin să obţină
rezultatele dorite prin soft power, decât prin hard power. Mai mult decât
atât, deţinerea unei puteri militare sau economice superioare nu este
suficientă. “Istoria nu a fost întotdeauna de partea marilor divizii sau a
buzunarelor adînci. Jucătorul de poker cu cea mai bună mâna, nu ia
întotdeauna potul”, afirma Nye. [10] Hard power, puterea coercitivă, se
bazează pe forţa militară şi cea economică a unui actor internaţional, precum
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şi pe toate celelalte resurse materiale ale puterii şi asigură securitatea sa
vitală, fizică şi economică. Efectele hard power se materializează prin
principiul “morcovului şi baţului”, coerciţie sau recompensă, pentru a-i
determina pe ceilalţi să facă ceea ce nu aveau de gînd să facă, sau să nu facă
ceea ce intenţionau să facă.

Forţa militară continuă să rămână un factor major al puterii aşa cum
demonstrează evenimentele recente din Irak şi Afganistan, dar şi din Geor-
gia. Forţa militară poate juca un rol de stabilizator al relaţiilor instabile.
Trupele americane sunt binevenite în multe state asiatice şi europene -
exemplul României şi Bulgariei, care se întrec în a oferi baze militare pentru
armata Statelor Unite - pentru că securizează statele respective faţă de vecini
imprevizibili şi are capacitatea de a modela favorabil mediul economic şi
de securitate. Chiar dacă naţiunile lumii resping la nivel oficial utilizarea
directă a forţei, argumentează Joseph Nye, [11] statele pot mandata grupuri
teroriste pentru a purta campanii împotriva adversarilor, cum este cazul
Siriei în relaţia cu Hezbollahul şi alte grupări teroriste anti-israeliene.

În plus, din ce în ce mai mult, grupuri teroriste private, fără o legătură
vizibilă cu vreun guvern, pot să-şi execute propriile campanii teroriste, cum
este cazul lui Osama bin Laden cu a sa al Qaeda. Nye compara grupările
teroriste moderne cu piraţii care au acţionat adeseori cu mandat împotriva
unor adversari ai statelor comanditare, până la suprimarea lor de către ma-
rina britanică în secolul al XIX-lea. [12]

Forţa economică, ţinînd tot de hard power - posibilitatea de a
“cumpăra” o atitudine favorabilă propriilor interese - are o influenţă sporită
în situaţia în care interesele economice căpăta o importanţa din ce în ce mai
mare pentru statele moderne.

Statele Unite se bucură de un uriaş soft power în relaţia cu Europa şi o
parte din Asia. Acest soft power are rădăcini istorice adânci, mergând până la
Primul Război Mondial, întrucât Statele Unite sunt percepute de către europeni
ca cele care i-au protejat de agresivitatea Germaniei wilhelmiene, de atrocităţile
nazismului sau de pericolul mortal al căderii Occidentului sub influenţa Uniunii
Sovietice. Valorile politice americane au influenţat Europa după cel de-al
doilea Război Mondial, inclusiv în spatele Cortinei de Fier, prin Radio Europa
Liberă sau Vocea Americii. Prăbuşirea sistemului comunist de tip sovietic şi
adoptarea benevolă, rapidă şi fără rezerve, a modelului de societate democratică
şi liberală de către toate statele din Europa Centrală şi de Est a fost în bună
măsură rezultatul soft power-ului Americii. Un exemplu cunoscut de utilizare
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eficientă a soft power este cinematografia americană, care a promovat cu
remarcabil succes valorile SUA, determinînd un comportament favorabil
intereselor americane nu numai în Europa, dar şi Orientul Îndepărtat. Adoptarea
de către Japonia şi Coreea de Sud a modelului democratic şi liberal american
s-a făcut pe o matrice culturală şi ideologică  substanţial diferită de tradiţia
europeană. Soft power-ul este o condiţie obligatorie a succesului războiului
împotriva terorismului, pentru că necesită cooperarea benevolă a altor oameni,
instituţii şi naţiuni.

Invers, o soft power deficitară poate fi extrem de costisitoare.
Antiamericanismul activ ce se manifestă în lumea  musulmană este alimentat
de deficienţa istorică de soft power a Americii determinată de susţinerea
consecventă şi aproape necondiţionată a Israelului, considerat inamic
ireductibil al lumii arabe. Cazurile de tratament brutal de care s-a facut vinovată
armata americană la închisoarea din Abu Ghraib au dat o lovitură mortală soft
power-ului Statelor Unite. La fel de costisitoare este aroganţa de care este
acuzată America nu numai în Orientul Mijlociu, dar şi în Europa. Nye citează
o declaraţie simptomatică în acest sens a generalului Wesley Clark, fostul
comandant al trupelor americane din Europa: “Soft power”-ul ne-a conferit o
influenţă mult dincolo de ceea ce ar fi permis politica tradiţională de balanţă
a puterii. Dar, atracţia se poate transforma în repulsie dacă noi vom acţiona
într-o manieră arogantă şi vom deforma mesajul real al valorilor noastre”.[13]

Soft power emană atît de la leadership-ul unui stat, de la structurile oficiale
ale puterii, dar şi de la societate în ansamblul ei: indivizi, agenţii, oameni de
ştiinţă, oameni de afaceri, artişti, sportivi ş.a. Un exemplu de actor internaţional
cu o componentă uriaşă de soft power este Uniunea Europeană. UE a reuşit
să determine unele naţiuni să-şi modifice credinţele, altădată susţinute cu
ardoare şi să transforme în prietenie adversitatea seculară a unor state.
Sistemele legislative şi de guvernare sunt modificate, barierele protecţioniste
faţă de producătorii din alte state sunt îndepărtate de bună voie, doar pentru a
satisface cerinţele integrării în Uniunea Europeană. Se pune întrebarea dacă
adâncirea construcţiei europene este rezultatul soft power sau al componentei
economice, adică rezultatul hard power?  Pentru că nu se poate neglija faptul
că “morcovul” prosperităţii economice, ca şi securitatea militară pe care o
comportă apartenenţa la NATO şi Uniunea Europeană reprezintă motivaţii
majore în procesul de integrare europeană.

Fără îndoială, amândouă formele de putere au avut contribuţia lor!
Multilateralismul şi ataşamentul faţă de organizaţiile internaţionale sunt
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caracteristici naturale ale naţiunilor Uniunii Europene. Luate separat,
majoritatea statelor membre sunt prea slabe pentru a conta în raporturile de
putere mondiale, dar apartenenţa la UE le transferă putere, iar co-participarea
la actul de decizie colectivă le permite promovarea intereselor proprii.

Hard power si soft power se întrepătrund în modalităţi complexe.
Exercitarea unui tip de putere poate amplifica sau, dimpotriva, anula efectele
celuilalt tip de putere aplicată. Obiectivele specifice cer forme diferite faţă
de obiectivele generale. Scopurile specifice depind în general de hard power,
în vreme ce scopurile cu caracter general se ating mai eficient prin soft
power. Spre exemplu, este mai uşor să-i atragi pe oameni către democraţie,
decât să-i forţezi să se comporte democratic. În schimb, forţa militară poate
consolida alianţe favorabile. Sau dimpotrivă, prost utilizată, neînsoţită de
soft power, poate provoca teamă, conducând la cimentarea unor alianţe ad-
verse! Pornind de la acest exemplu, succesul războiului împotriva
terorismului va depinde în mare măsură de cum vor reuşi Administraţiile
post - Bush să împace aceste două tendinţe în mediul extrem de volatil din
Orientul Mijlociu.

Nye mai subliniază un aspect interesant: influenţa formelor diferite de
putere variază în funcţie de tipul statului asupra căruia se exercita puterea.
Soft power se poate dovedi mai eficientă în state moderne decât în state
pre-industriale despotice, precum în Africa sau Orientul Apropiat sau în
state recent industrializate, precum China sau India. [14]

Concluzii.  Din constatarea existenţei mai multor tipuri de putere
decurg, cel puţin, trei concluzii, care au o importanţă principială. Prima se
reduce la faptul că, putere şi influenţă pe arena internaţională pot avea nu
numai statele cu teritorii întinse, număr considerabil al populaţiei, bază
economică puternică, dar şi ţările de mărime medie, sau chiar mică.  De
exemplu, Suedia şi  Elveţia şi-au sporit puterea în rezultatul neaderării  la
uniuni şi coaliţii antagoniste. Neutralitatea lor, din mai multe considerente,
convenea grupărilor de state  beligerante, inclusiv  şi pentru faptul că,
permitea menţinerea contactelor şi relaţiilor  secrete între inamici. Anume
din această necesitate  decurgea şi ponderea politică a lor (puterea), care le
permitea  să influenţeze comportamentului unor ţări aparte, dar şi sistemului
internaţional în general. Suedia în timpul războiului din Indochina nu numai
că critica SUA, dar şi era de facto centul opoziţiei mondiale împotriva acestui
război, adică ea îndeplinea rolul unui anumit centru de putere, care nu putea fi
neglijat nici chiar de o aşa mare putere cum erau SUA.

A doua concluzie se reduce la faptul că, un stat poate deţine cîteva



Revistă ştiinţifico-practică Nr.1/2016
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

39

tipuri de putere, din care cauză influenţa lui în lume sporeşte. În acelaşi
timp, ţara care dispune doar de un tip oarecare de putere, este mai vulnerabilă
în condiţiile schimbărilor neprevăzute în sistemul internaţional. De exemplu,
Uniunea Sovietică în anii 1980 influenţa spaţiul regional şi global datorită,
în primul rînd, puterii militare de care dispunea, fiind gata   să se opună
întregii lumi.  Şi dacă să vorbim de calitatea influenţei, ea era mai curînd
negativă – de ea se temeau şi de aceea o stimau.  Statele Unite dispuneau de
forţă militară comparabilă cu cea a Uniunii Sovietice şi, în acest context,
influenţa lor asupra lumii era, la fel, negativă, pentru că de ele, de asemenea
se temeau. Dar americanii mai deţineau şi alte tipuri de putere, impactul
cărora asupra lumii era, mai curînd, constructiv.

A treia concluzie constă în faptul că, puterea în esenţă nu are coloratură
socială sau conţinut ideologic. Uniunea Sovietică era considerată pericol
pentru Occident, în primul rînd, nu din cauză că ideologia acesteia era
considerată agresivă, dar pentru că ea (URSS) deţinea un potenţial militar
enorm. Acelaşi lucru se referă şi la China. În acelaşi timp, nimeni nu
considera că Cehoslovacia comunistă prezintă vreun pericol, or, împărtăşind
ideologia agresivă a Uniunii Sovietice, ea nu dispunea de forţa acesteia.
Adepţii teoriei realismului politic susţin că, „războiul rece”  de după cel de-
al Doilea război mondial era inevitabil. Dar acest război a fost inevitabil nu
pentru că URSS întruchipa o ideologie străină şi duşmănoasă, ci pentru
faptul că în lume a apăruse o nouă forţă puternică, capabilă să sfideze nu
numai Statele Unite, dar şi posibilele coaliţii cu participarea acestora.

Totuşi, puterea, chiar şi cea militară, nu este atotputernică, nu conduce
întotdeauna spre rezultatele scontate. Pe parcursul ultimilor decenii  ale
sec. XX, două dintre cele mai puternice state nucleare, capabile să se distrugă
reciproc, dar şi toată viaţa pe pămînt, au suferit înfrîngere de la state
nenucleare şi cu mult mai slabe din punct de vedere militar (SUA în Viet-
nam şi URSS în Afganistan). Ele, de asemenea, au încercat asupra lor o
serie de lovituri simţitoare din partea unor formaţiuni teroriste nestatale,
restrînse numeric. Utilizarea forţei militare în Cecenia, în Iugoslavia,
împotriva lui Miloşevici, în Irak, împotriva lui Saddam Hussein, cît de
justificată n-ar părea, a provocat o reacţie vehementă a comunităţii liberale
mondiale şi a multor state democratice.

Astfel, în lumea contemporană, doar utilizarea hard power - putere
militară sau economică - nu garantează succesul. Totuşi, hard power-ul este
necesar atunci cînd trebuie respins un atac, păzite graniţele sau protejaţi
aliaţii. Hard power-ul asigura securitatea fizică şi suportul economic pentru
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toate celelalte. Aceşti factori de putere încă vor predomina în preocupările
de politică externă ale statelor.
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