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A nem állami szereplők befolyásának növekedése 
és annak okai1

Szörényi András

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi érdekérvényesítési arénában dominánssá 
váló résztvevőként tűntek fel a nem állami szereplők. Ahogyan a 17. és a 18. szá-
zad során a hatalomért folytatott küzdelemben a ma klasszikus szereplőnek tar-

tott nemzetállamok megjelenése és megerősödése jelentette a meghatározó változást, 
és ahogyan a 19. és a 20. században kétség kívül a nemzetközi szervezetek térnyerése 
okozott hangsúlyeltolódást a nemzetközi kapcsolatok alakításában, úgy a 21. század 
várhatóan a nem állami szereplők transznacionális szerepvállalásának évszázada lesz.

Ennek példájaként a 2008-ban kirobbant gazdasági- és pénzügyi válság bebizonyí-
totta, hogy a nyitott, globális pénzügyi piacokon a pénzügyi befektetők – mint nem 
állami szereplők – befolyása milyen jelentősen megnőtt. A befektetések elmaradása 
vagy a tőke kivonása rávilágít arra, hogy mekkora súllyal esik latba a tőkevonzó, illetve 
-megtartó képesség. A globalizáció következtében megnövekedett mobilitás egyben az 
elvándorlás képességét is fokozza, vagyis mind több esetben jelent hatalmat a kivonu-
lással való fenyegetés, a „lábbal történő szavazás”.2 Izland példája megmutatta, hogy 
egy ország gazdasága – extrapolálva: léte – függhet a pénzügyi nem állami szerep-
lők döntéseitől. A piaci szereplők bizalmának a bankszektor egyes elemei, majd egésze 
iránti megingása az állam részéről a piaci kereskedés felfüggesztését, illetve a bankok 
részleges felvásárlását tette szükségessé. A megtett kényszerintézkedések ellenére a ko-
rona árfolyama a felére esett, az ország gazdasági teljesítménye jelentősen romlott.

Hasonlóan feszült figyelem övezi az Iszlám Állam (IS) létrehozását. Tizenöt év alatt 
a szubnacionális lázadó csoport transznacionális szervezetté fejlődött, amely az államo-
kéhoz hasonló attribútumokat követel magának – bár azt a nemzetközi közösség nem 
ismeri el. Az Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) először Szíria és Irak elmaradott 
részein építette ki bázisát, de mára összesen mintegy nyolcvan országban vannak kö-
vetői, akiknek teljes létszáma a becslések szerint megközelíti a százezer főt. Az általa 
ellenőrzött területen egy kvázi-államot hozott létre, amelynek élén a kalifa áll. A szerve-
zet 2005 óta törekszik arra, hogy az al-Káida hálózatától független, pénzügyileg önálló 
belső szervezetet hozzon létre. Pénzügyi forrásai illegális olajkereskedelemből és vált-
ságdíj szedéséből származnak. David Cohen, az amerikai pénzügyminisztérium ál-
lamtitkára szerint az előbbi napi egymillió dollár (évi 82 milliárd forint) bevételt jelent.3
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A figyelem már sokkal korábban, a második világháborút követően ráirányult a 
transznacionális kapcsolatokra és az azokban részt vevő nem állami szereplőkre. Elő-
ször az államok feletti szint, a nemzetközi szervezetek kaptak nagy hangsúlyt. Térnye-
résük, a felfokozott várakozások ellenére, nem változtatta meg alapjaiban a nemzetközi 
rendszert. Az államok központi szerepét nem vették át a nemzetközi szervezetek, és 
nem valósult meg a globalizált világtársadalom sem. A fent említett fegyveres nem 
állami csoportok tekintetében ugyanakkor Haim Malka már úgy fogalmaz, hogy azok 
ma már nemcsak a helyüket keresik a létező államközpontú rendszerben, hanem újra 
is értelmezik a rendszert. Nem lehet felszámolni azokat, mert alkalmazkodnak, és ki-
használva az adódó lehetőségeket, a megváltozott körülmények között újjáélednek.4

Az állami szint alatti nem állami szereplők vizsgálata az 1960-as években kezdő-
dött, ám sokkal kisebb figyelmet kapott egészen a múlt század végéig. A kapitalista 
világgazdaságnak a második világháborút követő európai és japán gazdasági újjá-
építés során történt kiteljesedése, ami a kereskedelmi liberalizáció és a befektetések 
mind globálisabb áramlásával, valamint a kommunikációs technológia fejlődésével járt 
együtt, az állami szint alatti „új” szereplők nemzetközi jelentőségének az erősödésé-
vel párosult.5 Valójában nem a szereplők újak a rendszerben, hanem tevékenységük 
nemzetköziesedése, illetve nemzetközi hálózatosodása. A 21. században mind több szó 
esik a transznacionális hálózatok megerősödéséről, sőt a hálózatok hálózatosodásáról.

Fontosnak tartom tisztázni, hogy a nem állami szereplők körébe sorolom a nem 
kormányzati szervezeteket, az érdekvédelmi szervezeteket, az érdekképviseleti háló-
zatokat, a multinacionális vállalatokat, a transznacionális kereskedelmi vállalatokat, a 
pénzügyi alapokat, a békemozgalmakat, a szeparatista mozgalmakat, a terrorista szer-
vezeteket, a magán biztonsági cégeket, a kutatóintézeteket és a média bizonyos szerep-
lőit. Transznacionálisnak tekintem azt a határokon átnyúló kapcsolatot, amelyben leg-
alább az egyik résztvevő nem állam,6 függetlenül attól, hogy az állam szintjén, avagy 
az alatt építették-e ki.7

A következőkben áttekintést adok a nem állami szereplőkre vonatkozó elméletekről. 
Megvizsgálom, hogy a nemzetközi rendszerben végbemenő legfontosabb változások 
közül melyek vannak legnagyobb befolyással a nem állami szereplőkre. Számba ve-
szem maguknak a szereplőknek azokat a képességeit, amelyek a 21. század változó 
viszonyai között befolyásuk növelését segítik elő. Végezetül két olyan területet mutatok 
be, ahol a nem állami szereplők fellépése minőségi változást hozhat.

 A nem állami szereplők térnyerésére vonatkozó elméletek

A vesztfáliai békét követően kialakult nemzetközi rendszer egyértelműen államköz-
pontú volt, a nemzetállamok szuverenitásán alapult, azok egymás közötti interakció-
jára épült, és azokat a nemzetközi kapcsolatok alakításának kizárólagos szereplőiként 
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kezelte. Bár léteztek az államokon kívül más nemzetközi aktorok, azok hatása három 
évszázadon keresztül elenyésző maradt az államközi kapcsolatok uralta világszínpa-
don. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy az állami és nem állami szereplők között 
a fokozatos hangsúlyeltolódás a második világháború után kezdődött. Az azóta eltelt 
évtizedek során jól megfigyelhető volt, hogy a nem állami szereplők száma és aktivi-
tása fokozatosan nőtt. Megjelentek nemcsak a nemzetállami határokon belül, hanem 
egyre nagyobb mértékben a transznacionális kapcsolatokban is, mind több területen.

A nemzetközi rendszer 20. századi újraformálása során egyre nagyobb jelentőségre 
tettek szert olyan nem állami szereplők, amelyek egy-egy területre fókuszálva tevé-
kenységükkel nagymértékben hozzájárultak bizonyos problémák megoldásához. Az új 
szereplők térnyerésében az első jelentősebb mérföldkőnek az emberi jogok érvényesí-
téséért az 1950-es évek óta folytatott küzdelem, illetve az 1960-as években előtérbe ke-
rült környezetvédelmi problémák megoldására tett erőfeszítések számítottak. Ahogyan 
Horváth Jenő fogalmaz:

Földünk globális problémái – amelyekre például a Római Klub jelentései 
már az 1970-es években felhívták a figyelmet – egyre aggasztóbbá, fenye-
getőbbé váltak: mindenekelőtt a természeti környezet pusztulása, az erdők 
kiirtása, a vizek szennyezése, az üvegházhatást eredményező légkörszeny-
nyezés és a népességrobbanás következtében.8

E folyamatok vizsgálata az 1970-es években egészen odáig fejlődött, hogy megkér-
dőjeleződött az államközpontú világrend elsődlegessége, és helyette a nem állami sze-
replők – vagy más megközelítésben: a transznacionális társadalmi szereplők – által 
dominált transznacionális kapcsolatok kialakulásának lehetősége került az elemzések 
központjába.

A kilencvenes években a nem állami szereplők nemzetközi rendszerben elfoglalt he-
lyével kapcsolatos vizsgálatok újabb hullámának lehettünk tanúi. A kérdés akkor azon-
ban már nem úgy merült fel, hogy befolyásolják-e a nem állami szereplők a nemzetközi 
kapcsolatokat, hanem úgy, hogy hogyan teszik azt. Egyes szerzők a térségünkben le-
zajlott rendszerváltás lefolyásának a módját is a nem állami szereplők határokon átívelő 
kapcsolatrendszerének és a meglévő együttműködéseknek tudják be.9

A 21. században a nemzetállam-központú nemzetközi rendszer paradigmája olyan 
új kihívásokkal néz szembe, amelyek ugyan még nem képesek egy teljesen új paradig-
ma megalkotásának a feltételeit biztosítani, de mindenképp a nemzetközi viszonyok 
új szemléletét követelik meg. A neoliberális elméletre építve mind nagyobb figyelmet 
kapnak az olyan új megközelítések, mint Jessica T. Mathews, Thomas Risse-Kappen 
vagy Anne-Marie Slaughter transznacionális kapcsolatokra épülő elméletei, amelyek 
megkérdőjelezik a „nemzetközi kapcsolatok” államközi alapjait. Nem vonják kétség-
be ugyanakkor az államok létét és szerepét, hanem kibővítik a vizsgálat körét olyan 
transznacionális interakciókra, amelyekben legalább az egyik fél nem állam. Számos 
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szerző „posztvesztfáliai” vagy „posztnacionális konstellációról”, avagy a „világtársa-
dalom” kialakulásáról ír.10 Az államok feletti, melletti vagy alatti szinteken létrejövő 
kapcsolatok számának növekedését a kommunikáció modernizálódására és költségei-
nek csökkenésére, a nemzetközi közlekedés fejlődésére és a pénzügyi hálózatok globa-
lizálódására vezetik vissza.

A konstruktivista elmélet kereteit alkalmazva Thomas Risse-Kappen az, aki talán a 
legkiegyensúlyozottabb konklúziót vonta le, amikor úgy fogalmazott, hogy „a transz-
nacionális kapcsolatok számítanak a világpolitikában […]. Az »állam világ« és a »tár-
sadalom világ« feltételezi egymás létezését.”11 A konstruktivista szemlélet elutasítja a 
neorealista felfogás alaptételét, hogy az anarchikus társadalmi rend az államok közötti 
kapcsolatok alapja, és azt állítja, hogy ez az alap valójában az államok által kialakulni 
engedett rendszer. E rendszer sajátosságainak vizsgálatán túl a cselekvéseket meghatá-
rozó hatalmi viszonyokat helyezi a vizsgálat középpontjába.

Alain Minc „új középkorról” írt, amikor a hidegháború utáni nemzetközi rendszert 
jellemezte.12 Felfogása szerint a nemzetközi rendszer szervezettsége megbomlott, a ha-
gyományosnak tekinthető rendezőelvek nem érvényesülnek. A nemzetközi rendszer 
azonban nem süllyed anarchiába, nem marad meg ebben a „rendezetlen” állapotban, 
mivel idővel új rendezőelvek kialakulása várható.

Mathews „új középkor”-elmélete13 a nemzetközi rendszer szereplőit vizsgálta.14 
Aktorközpontú megközelítésében egészen odáig ment, hogy szerinte a felmerülő új 
nemzetközi problémákat már nem az államok fogják tudni a leghatékonyabban megol-
dani. Helyüket átadják a nem állami szereplőknek, amelyek az állami szint alatt, felett 
vagy helyett jelennek meg. Az elmélet szerint a korábban egy-egy területen megjelent 
nem állami szereplők olyan mértékű befolyásra tesznek majd szert, hogy az egyre in-
kább globálissá – de legalábbis transznacionálissá – váló problémák kezelésére alkal-
masabbakká válnak, mint a nemzetállamok, amelyeket a közel 400 éve fennálló veszt-
fáliai rendszer alapvető és meghatározó szereplőinek tekintettek a korábbi elméletek. 
A különböző államközi együttműködési formák, államok feletti nemzetközi szerveze-
tek, transznacionális hálózatokba szerveződő államok alatti NGO-k (non-governmental 
organization, nem kormányzati szervezet) és transznacionális gazdasági szereplők egy 
időben egymás mellett léteznek. A különböző szereplők hálózatai egymást is átfedő 
globális hálózattá alakulnak.

Az „új középkor”-elmélet speciális gazdasági aspektusaiból kiindulva Wolfgang H. 
Reinicke abba az irányba lépett tovább, hogy a nemzetközi kormányzás fogalmát vá-
lasztotta el az államtól. Az egyes szabályozandó területek esetében azt vizsgálta meg, 
hogy azokat milyen szinten – lokális, regionális, állam vagy nemzetközi – és mely sze-
replő képes megfelelő módon megvalósítani.15 Reinicke nem vonta kétségbe az államok 
létét vagy szerepét, de elismerte, hogy a növekvő számú és egyre magasabb szervezett-
ségű nem állami szereplő mind nagyobb mértékben képes befolyásolni a transznacio-
nális politikákat és döntéshozatali folyamatokat.
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Slaughter transzgovernmentalizmus-elmélete – mint a neve is utal rá – szintén nem 
vetette el az államok létezését, ám kiemelt szerepet szánt a nem állami szereplőknek. 
A kormányzást az állami funkciók elkülönítésével és az egyes kormányzati funkciók 
megfelelő keretben történő kezelésével tartotta hatékonyan megvalósíthatónak. Az ál-
lam mint a kormányzást megvalósító szereplő tehát megmarad, de a kormányzat egyes 
részei önálló aktorként jelennek meg a nemzetközi kapcsolatokban.16 A kényszerítő he-
gemón hatalmat a vonzás hatalma, az együttműködésre való törekvés váltja fel. Az 
államok együttműködése helyett a globális kormányzás hálózatok formájában törté-
nő megjelenése válik meghatározóvá. A Slaughter által definiált „új világrendben” a 
nemzetközi szervezetek szerepének növekedése mellett nem a nem állami szereplők 
hálózatainak megerősödését, hanem a kormányok együttműködésének hálózatosodá-
sát, „kormányközi hálózatok” létrejöttét vetíti előre, amibe a nem állami szereplők a 
korábbinál hatékonyabb módon tudnak bekapcsolódni.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy míg a realista iskola a hatalomért folytatott 
küzdelem alapján a létező nemzetközi rendszert igyekszik leírni és megmagyarázni, 
addig a liberális iskola arra próbál meg választ adni, hogy hogyan lehetne elkerülni a 
konfliktusokat, és milyennek kellene lennie egy ideális világnak. Míg Thomas Hobbes 
vagy Hans Morgenthau arról írt, hogy az ember természeténél fogva hogyan követi 
egyéni érdekeit, és az államok adottságaiktól vezérelve hogyan próbálják elérni céljukat 
a rendelkezésre álló eszközökkel, addig Immanuel Kant vagy Robert O. Keohane arra 
kereste a választ, hogy milyen együttműködési formákon keresztül, milyen új eszkö-
zökkel vagy intézményekkel lehet megteremteni az államok közötti békés egymás mel-
lett élés és együttműködés feltételeit. Míg Winston Churchill vagy Ronald Reagan azon 
fáradozott, hogy hogyan győzze le az ellenséget, Thomas Woodrow Wilson pontokba 
szedte, hogy milyennek kellene lennie az ideális világnak ahhoz, hogy elkerüljük vagy 
békés úton megoldjuk a konfliktusokat.

A nem állami szereplők vizsgálatakor nem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül a 
realista és a liberális megközelítést sem,

a „szisztemikus”, struktúraalapú és a „szubszisztemikus”, aktoralapú 
megközelítések ugyanis számos esetben keresztezik a realizmus versus li-
beralizmus megosztottságot. A realizmus és a neorealizmus kettőssége jól 
mutatja, hogy egyetlen elméletcsaládon belül is lehetségesek a struktúra-
alapú, „szisztemikus” és aktoralapú, „szubszisztemikus” elméletek. A neo-
realizmus versus neoliberalizmus megosztottság sem azonosítható csak a 
„szisztemikus” versus „szubszisztemikus” különbségtétellel, mivel mind 
a neorealizmuson, mind a neoliberalizmuson belül létezik a strukturális 
perspektíván alapuló, „szisztemikus” megközelítés. A realista elméleten be-
lül lehetséges a szervezeti magatartás szubszisztemikus megközelítése, míg 
a neoliberalizmuson belül az interdependencia-elmélet szisztematikusnak 
tekinthető, s a szociálkonstruktivista perspektíva mind a társadalmi, mind 
a transznacionális szocializációval kapcsolatban állhat.17
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A nem állami szereplők helyének és befolyásának vizsgálata során a nemzetközi 
rendszerben végbemenő változásokat figyelembe véve a transznacionális kapcsolatok 
vizsgálata kínálja a legjobb kiindulási pontot.

A nem állami szereplők megnövekedett befolyásának
rendszerszintű okai
Az elemzések többsége ma még az államok által meghatározott keretekből, az államok 
által irányított nemzetközi kapcsolatok rendszerének feltételezéséből indul ki. A globa-
lizáció és az internalizáció párhuzamos folyamatai azonban olyan lehetőségeket terem-
tettek, amelyek megnyitották az utat a szubnacionális aktorok nemzetközi megjelenése, 
szerveződése és hatékony érdekérvényesítése előtt. Az államhatárokon átnyúló globális 
kihívások, akárcsak az államok által a saját határaikon belül el nem látott funkciók, 
megteremtették az érvényesülés lehetőségét a nem állami szereplők számára, amelyek 
a nemzetközi folyamatok alakulását növekvő mértékben képesek befolyásolni. Számuk 
növekszik, és mind több területen tesznek szert a döntéshozatali folyamatok alakításá-
nak képességére. Hatalmuk esetenként abszolút, máskor relatív értelemben nő.

A nem állami szereplőknek az államokhoz való viszonya igen sokrétű. Egyrészt lehet 
helyettesítő, amikor az államok helyett vagy azokkal versenyezve lépnek fel. A szociális 
ellátórendszerek párhuzamos kialakítása vagy a helyi közösségekben a rendfenntartó 
funkciók gyakorlása például létezhet az állam tevőleges vagy hallgatólagos jóváhagyá-
sával, avagy annak akarata ellenére.

Másrészt a viszony lehet kiegészítő, amikor a szereplők közösen vagy egymást erő-
sítve végeznek valamilyen tevékenységet. A demokratikus értékek terjesztése olyan te-
vékenység, amelyet sok esetben a nem állami szereplők hatékonyabban tudnak megva-
lósítani. A demokrácia, az emberi jogok és a tolerancia értékeinek az elfogadtatása egy 
adott társadalomban nemritkán az ország belügyeibe való beavatkozás és a külső segít-
ség határán mozog, így más államok számára érzékeny, fel nem vállalható tevékenység. 
Esetenként az állami és a nem állami szereplők együttes fellépése jelenti a megoldást, 
ahol mindkét fél saját eszközeivel és képességeivel járul hozzá a közös cselekvéshez.

Harmadrészt meg kell említeni azokat az eseteket, amikor ellentétes érdekek ütkö-
zéséről beszélhetünk. A konfliktus az államok és a nem állami szereplők között ren-
deződhet békés vagy erőszakos módon. Egyes szereplők az államok (vagy bizonyos 
esetekben a nemzetközi, illetve kormányközi szervezetek) tevékenységével szembeni 
ellenérzésüknek, elégedetlenségüknek adnak hangot nyilatkozatok, kampányok vagy 
tömegmegmozdulások formájában. Mások – a békemozgalmaktól a terrorista szerve-
zetekig – az erőszak alkalmazásától sem riadnak vissza, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy az céljuk elérésének az egyetlen vagy a leghatékonyabb, esetleg csak a leglátvá-
nyosabb módja.
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Vesztfáliai kudarcok

Általánosságban megfigyelhető folyamat, hogy a nem állami szereplők kezdetben a 
„vesztfáliai” államon belül jelennek meg, és az állam által egyáltalán nem vagy nem 
megfelelően ellátott funkciók betöltésére törekednek, illetve a nem hatékonyan kép-
viselt érdekek felvállalására szakosodnak. Ezt a folyamatot erősítette a világ különbö-
ző térségeiben az 1980-as majd az 1990-es években lezajlott privatizáció. A demokra-
tizálódás útjára lépő államokban ez a jelenség jelenleg és a jövőben is megfigyelhető 
lesz. A privatizáció olyan, korábban az állam hatáskörébe tartozó feladatok elvégzé-
sébe vonja be a nem állami szereplőket, mint a szociális ellátórendszerek, az oktatás, 
az egészségügy és a közüzemi szolgáltatások nyújtása. Ezeken felül olyan, az erőszak 
monopóliumának birtoklását érintő területek magánosításának is tanúi lehetünk, mint 
a büntetés-végrehajtás vagy a magán biztonsági társaságok, amelyek az állammal kö-
tött szerződés alapján, de az állam jogi kötelezettségeit magukon nem viselve végzik 
a tevékenységüket. A kétezres években egyre több példát találunk erre.18 Az állami 
feladatok magánkézbe adása, a magánszféra bővülése definíció szerint növeli a nem 
állami szereplők mozgásterét, érdekeik megjelenítésének felületét, a rendelkezésükre 
álló eszközöket és erőforrásokat, valamint ezen keresztül a befolyásukat. A belpoliti-
kai problémák külpolitizálódása következtében, a megjelenő globális lehetőségeket ki-
használva, a nem állami szereplők mind gyakrabban jelennek meg a transznacionális 
kapcsolatokban. A nemzetközi szintű megjelenésre az esetek többségében hálózatok 
formájában kerül sor.

A világ több térségében (legnagyobb mértékben Afrikában) megfigyelhető, hogy a 
szegényebb országok és még inkább az úgynevezett bukott államok (failed states) nem 
képesek ellátni a legalapvetőbb funkcióikat sem, úgy mint a rend és a biztonság sza-
vatolása, a szociális és egészségügyi ellátás. Bármennyire is elszomorítóan hangzik, 
az afrikai országok segélyezési programjai legnagyobb lebonyolítójaként ismertté vált 
Oxfam és a palesztin területeken megkerülhetetlenné vált Hezbollah ugyanazt az űrt 
tölti be, vagy legalábbis töltötte be eredetileg: a központi kormányzat által nem nyújtott 
alapvető szociális ellátást voltak hivatottak pótolni. De a Hezbollah nemcsak az állami 
struktúrákkal párhuzamos egészségügyi és oktatási intézményeket működtet, közszol-
gáltatásokat és szociális ellátást biztosít, valamint alapvető kommunikációs szolgálta-
tásokat nyújt, hanem a régió államainak akarata ellenére képes akár fegyveres konflik-
tust is provokálni Izraellel, ahogy az például 2006-ban történt. Hasonlóan Janus-arcú a 
brazíliai drogkartellek szerepe – egy pillanatra sem megfeledkezve természetesen azok 
illegális természetéről és törvényenkívüliségéről. A favellák (nyomornegyedek, elsősor-
ban Brazíliában) urai bizonyos szociális és biztonsági „alapellátást” nyújtanak, ezzel 
erősítik lokális társadalmi támogatottságukat és végső soron saját érdekérvényesítési 
pozíciójukat, nemcsak a favellán belül, de – azt kihasználva – azon kívül is.
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Az államok egymás belügyeibe való be nem avatkozása elvének kikényszerítése, az 
egymással szembeni bizalmatlanságuk, illetve a lakosság más kormányokkal szembe-
ni gyanakvása a klasszikusan államközinek tekintett diplomáciai kapcsolatokban és 
– sajnálatos módon – a mind gyakrabban szükségessé váló segélyezési politikában ad 
növekvő teret a nem állami szereplőknek. Bár a segélyezési politika szükségszerűségét 
senki sem vitatja, végrehajtása mind politikailag, mind technikailag gyakran problémát 
okoz a nemzetközi közösség klasszikus állami szereplőinek. Ezekben a programokban 
soha nem látott mértékben vesznek részt a nem kormányzati szervezetek. Mathews 
szerint19 az NGO-k több fejlesztési segélyt osztanak szét, mint az egész ENSZ-család, 
gyakran pedig egy-egy részprobléma megoldásával járulnak hozzá a nemzetközi erő-
feszítések sikeréhez. Így például Dárfúrban is több szervezet – pl. a GOAL, a Respond, 
az Oxfam, stb. – nyújt segítséget a naprakész információk gyűjtésével és térképek készí-
tésével a segélyek hatékony célba juttatásához.

Ugyancsak az államhatárokon átnyúló társadalmi kapcsolatok példájának tekint-
hetők a diplomáciai kapcsolatok különleges – és bizonyos esetekben vitatható – nem 
állami szereplői, mint a különböző politikai háttérintézmények vagy pártalapítványok. 
Amint azt Dorota Dakowska és Elsa Tulmets Németország példáján megállapította, bár 
a fent említett alapítványok az esetek nagy számában nem felelnek meg a nem álla-
mi szereplők egyik definíciójának sem, azokat mégis akként kezelik.20 Tevékenységi 
körükbe tartozik részben a civil társadalom megszólítása és bevonása a politikai fo-
lyamatokba, részben pedig a nemzetközi kapcsolatok erősítése, kiaknázása. Közvetítő 
szerepet játszhatnak az eltérő álláspontok között, vagy informális kereteket teremthet-
nek a más formában nehezen megtárgyalható kérdések napirendre tűzéséhez – ezáltal 
segítve elő a nemzetközi együttműködést.

Hálózatok évszázada

Slaughter kifejezésével élve, hálózatos világban élünk.
A háború hálózatos: a terroristák és az ellenük harcoló katonaság ereje a mobil har-

coló alakulatok, a hírszerzés és a kommunikáció hálózatainak sikerétől függ. Szemben 
a történelmi tapasztalatokkal, ma már nem a lakosság és a terület nagysága a meghatá-
rozó, nem a frontra vezényelhető haderő nagysága vagy az elfoglalni, illetve megvéde-
ni kívánt terület mérete dönti el a hatalmi viszonyokat. A hidegháború vége óta mind 
jobban elharapódzó aszimmetrikus konfliktusok más törvények alapján működnek.

A diplomácia hálózatos: a nemzetközi problémák megoldása az állami és a civil sze-
replők hálózatainak az együttműködési képességét igényli. Csak az a nemzetközi sze-
replő lehet sikeres, amelyik része a megfelelő hálózatoknak, az azon belüli pozíciója 
pedig nagyban meghatározza a lehetőségeit.

Az üzleti világ hálózatos: a vállalatvezetési könyvek mind a vertikális irányítástól a ho-
rizontális hálózatok működtetése felé való elmozdulásra tanítanak. Már a multinacionális 



2014. tél 189

A nem állami szereplők

vállalati modellt is kikezdeni látszik a központi irányítás helyett a rendszer-integráció-
ra épülő, sok helyi egység hálózataként leírható „globálisan integrált vállalat”. Ezt erő-
síti a kereskedelem és a tőkepiac liberalizációja, a külföldi tőkebefektetések növekedése. 
Ezek a gyakran „globalizációvá” egyszerűsített folyamatok – liberalizáció, dereguláció 
és befektetésösztönzés – az iparosodott államok hathatós közreműködésével indultak, 
de ma már sokkal inkább megfelelnek a nem állami szereplők érdekeinek.

A civil társadalom is hálózatos: a globális politikai és társadalmi változások a 21. 
századra a transznacionális szereplők tízezreit, hálózataiknak ezreit hozták létre. Míg 
az 1990-es évekig a nemzetközi közösségen belüli civil tevékenységet (a korábban tár-
gyalt gazdasági szférát ide nem értve) könnyűszerrel lehetett az NGO-k működésével 
azonosítani, addig ma már a nem állami szereplők széles köre vesz aktívan részt a 
transznacionális hálózatok alakításában és működtetésében.21 Tevékenységük túlmu-
tat a hagyományos érdekképviseleten, és a rendelkezésükre álló erőforrások átlépik a 
figyelmen kívül hagyhatóság határát.

A média is hálózatos: a blogok és más interaktív kommunikációs eszközök sokszerep-
lős, többirányú információcserét tesznek lehetővé. A 21. század a telekommunikáció fej-
lődése – azon belül is az internet elterjedése – révén megnyitotta az utat a hagyományos 
média mellett a kommunikációs hálózatok világának robbanásszerű növekedése előtt. 
Az internetalapú „társadalmi média” (social media) a különböző szereplők között kiala-
kított hálózatok, valamint a hálózatok közötti kapcsolatok rendszerére épül, és a világ 
bizonyos térségeiben a hagyományos médiánál jelentősebb penetrációval rendelkezik.

A hálózatnak a nemzetközi rendszer „szereplőjeként” való megjelenése természete-
sen nem új jelenség. A meglévő hierarchiája ellenére napi működése és kapcsolattartása 
szempontjából az egyház is hálózatos, ha a földet behálózó milliónyi templom és közös-
ség kapcsolataira gondolunk.

A nem állami szereplők oldaláról nézve a szociális hálózatok kialakulásának fon-
tos hozadéka van: úgy válnak a kommunikáció költségei minimálissá, hogy az üze-
net a bármely kérdésben kialakított virtuális közösségen keresztül rengeteg, a téma 
iránt érdeklődő befogadóhoz tud nagyon rövid idő alatt eljutni. A Facebook, a Twitter, a 
Facekoo vagy a Renren alkalmas eszköz lehet arra, hogy három lépésben, gyakorlatilag 
valós időben, több tízmillió felhasználóhoz jusson el egy adott információ.

Természetesen egy virtuális tematikus közösség nem minden esetben rendelkezik azok-
kal az attribútumokkal, amelyek ahhoz lennének szükségesek, hogy az állami szereplők 
döntéseit, nemzetközi lépéseit hatékonyan legyen képes befolyásolni, de óriási potenciális 
lehetőséget rejt a nem állami szereplők érdekérvényesítési képességének fejlesztésére.

A 21. században ezek a hálózatok egyszerre léteznek az állami szint alatti és feletti 
transznacionális, valamint az államok közötti nemzetközi térben. Slaughter szerint az 
államok lassabban ébredtek rá az alkalmazkodás szükségességére, mint a nem állami 
szereplők, és csak fokozatosan képesek hozzáidomulni az új rendszerekhez. A nem 
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állami szereplők lépéselőnye mindenképpen növeli a befolyásukat, a kérdés csak az, 
hogy ezt milyen mértékben lesznek képesek kamatoztatni.22

Új kihívások

A nemzetközi kapcsolatok rendszere párhuzamosan bővül és globalizálódik. A koráb-
ban az államhatárokon belül kezelt kérdések nemzetközi kontextusba kerülnek, a nem 
állami szereplők közül egyre többen nemzetközi, de legalábbis transznacionális szin-
ten igyekeznek érvényesíteni az érdekeiket. A piacok globalizálódása, a termelés és az 
értékesítés határokat nem ismerő szervezése, a multinacionális, transznacionális, illet-
ve globálisan integrált vállalatok megjelenése és megerősödése a gazdasági kérdések 
nemzetközi szintű kezelését tette szükségessé. A külföldi tőkebefektetések, a nyitott 
nemzetközi pénzpiacok mind a gazdasági szereplők, mind az azok működését szabá-
lyozó nemzeti vagy nemzetközi hatóságok számára nélkülözhetetlenné tették a nem-
zetközi szintű együttműködést.

Más esetekben az országok olyan kihívásokkal néznek szembe, amelyek országha-
tárokon vagy akár kontinenseken átnyúló problémákból adódnak. A globális felme-
legedés, az óceánok szennyezése, a nemzetközi migráció, a nukleáris nonproliferáció 
vagy a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelem csak együttműködés keretében 
kezelhető.

Megváltozott a nemzetközi közösséget foglalkoztató konfliktusok jellege is. Ko-
rábban, a tömbök közötti szembenállás korszakában, a végső elrettentést sem kizáró 
(nukleáris) globális konfliktus nem teremtett lehetőséget a nem állami szereplők érde-
mi hozzájárulására. A hidegháborút követően a lokális konfliktusok kerültek az elő-
térbe, és az általuk dominált nemzetközi színpad jelentősebb szerep betöltésére adott 
alkalmat a nem állami szereplőknek. 1990 óta a fegyveres konfliktusokat az államok 
és a nem állami szereplők közötti összeütközések dominálják. A technológiai fejlődés 
következtében jelentős mértékben megnőtt az egyre nagyobb számú fegyveres nem 
állami szereplő pusztítási képessége.23 Esetenként azonban ezek a konfliktusok épp 
ellenkezőleg hatottak, pozitív tartalmú beavatkozást igényeltek a nem állami szereplők 
részéről. Az emberi jogok érvényesítése, a helyi közösségek jogainak, sőt néha létének a 
védelme, a kisebb intenzitású helyi konfliktusokban a segélyek célba juttatása, a közve-
títés, a helyzetértékelés a nem állami szereplők számára testhez álló feladat.

A megváltozott körülményekhez történő alkalmazkodás
A körülmények változása alkalmazkodást követel meg a nemzetközi szereplőktől – le-
gyenek azok államok, nemzetközi szervezetek vagy nem állami szereplők. Az új sze-
replők megjelenésére, illetve a régiek befolyásának növekedésére meg kell találni az 
adekvát válaszokat.
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Ilyen például a hatalmi mixen belüli változtatás, az új eszközök alkalmazása vagy 
a feledésbe merült, háttérbe szorult eszközök előtérbe helyezése. Régi felismerés, hogy 
a hatalom nem tekinthető homogénnek, hanem különböző elemekből összeadódó egy-
ség. Minden országnak, sőt minden nemzetközi szereplőnek elemekből tevődik össze 
a hatalma vagy befolyásolási képessége. Ugyanakkor a különböző szereplők hagyomá-
nyosan más-más mértékben rendelkeznek az egyes hatalmi típusokkal. Azok ideális 
kombinációját divatos kifejezéssel élve smart powernek nevezzük. Erről részletesebben 
olvasható a 2009-ben szintén a Külügyi Szemlében megjelent írásomban.24 A bipoláris 
világ katonai szembenállásának megszűnése, a határokon átnyúló kihívások megjele-
nése, a világgazdaság globalizálódása és a kommunikációs forradalom következtében 
olyan új típusú kihívások jelennek meg, amelyek tükrében megváltozik a hard és a soft 
power elemeinek fontossága. Ez közvetett módon azt is jelenti, hogy az aktorok relatív 
befolyásolási képessége anélkül változik meg, hogy az érdekérvényesítési eszközeik 
megváltoznának.

A smart power összetevőinek jelentősége különböző mértékű, s az egymáshoz viszo-
nyított alakulásuk a nem állami szereplőket erősíti relatív értelemben, mivel megnő 
azoknak a hatalomrészeknek a jelentősége, amelyekkel a nem állami szereplők is ren-
delkeznek – azoknak a kárára, amelyek az államok monopóliumát képezik. Ezt tovább 
erősíti az a tendencia is, hogy bizonyos, korábban a hatalom állami monopóliumnak 
tekintett összetevői megjelennek a nem állami szereplők eszköztárában is.

A nemzetközi rendszer strukturális átalakulása, valamint az információs és kom-
munikációs forradalom a transznacionális hálózatok alakulásának köszönhetően erő-
síti a nem állami szereplőket, de azok saját képességei is jelentős mértékben fejlődtek.

A képességek változása

Az egyik és talán a legfontosabb változás – amely a globalizáció felgyorsulásához is alap-
vetően hozzájárult – a kommunikációs képességek óriási fejlődése. Az információcsere 
és a koordináció költségeinek drasztikus csökkenése óriási mértékben megkönnyítette a 
nem állami szereplők számára a politikai határokon átnyúló, transznacionális működést.25 
Keohane és Joseph S. Nye Jr. a hálózatok fejlődésének három elemét jelöli meg a legfőbb 
okként: a hálózati kapcsolatok számának és sűrűségének növekedését, az intézmények 
fejlődési sebességének növekedését és a hálózatokban részt vevők nemzetköziesedését.26 
A hálózatok résztvevői ugyanis anélkül tudnak együttműködni, hogy hosszadalmas és 
költséges procedúrák során felépített állandó intézményi struktúrát, hierarchiát kellene 
létrehozniuk. A „szervezet” bővülése folyamatos lehet, fizikai korlátoktól mentesen, ki-
zárólag az adott közös érdeklődési kör vagy cél mentén szerveződik.

A másik tényező a nem állami szereplők rendelkezésére álló források növekedése, 
ami egyfelől a működéshez való pénzügyi hozzájárulások emelkedéséből, másfelől a 
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szervezetek, illetve hálózatok résztvevői számának a növekedéséből adódó emberierő-
forrás-bővülésből tevődik össze. Állandó kritika tárgya a nem állami szereplők tevékeny-
ségének finanszírozása – annak ellenőrizhetősége és forrása –, valamint a reprezentativi-
tás kérdése. Érdemes különbséget tenni a partikuláris érdektörekvéseiket érvényesíteni 
kívánó szereplők, valamint a közérdeket képviselő érdekszerveződések között.

A harmadik tényező a szakértelem, az adott témában összegyűjtött tudás. Mivel 
a nem állami szereplők nagy része egy-egy területre specializálódik, illetve egy-egy 
probléma napirendre tűzése, megoldása érdekében jön létre, érthető, hogy az adott 
kérdésben akár még az állami szerveknél is alaposabb, részletesebb információkkal és 
ennek köszönhetően nagyobb reputációval rendelkezik. Nem véletlen például, hogy 
amikor a nemzetközi környezetvédelmi NGO-k tematizálni kezdték a globális felmele-
gedés kérdését, és az Egyesült Államokat kritizálták a hatalmas olajfogyasztása miatt, 
Washingtonnak a probléma érdemi kezelésétől való elzárkózása és ennek látványos 
megnyilvánulásaként a kiotói egyezmény ratifikálásának elmaradása lehetőséget te-
remtett a kérdéssel foglalkozó nem állami szereplőknek arra, hogy egy olyan állammal 
szemben, mint az Egyesült Államok, megjelenítsék az érdekeiket, és rontsák az ország 
megítélését.

E szereplők esetében kiemelkedő jelentősége van a kommunikációs eszközök al-
kalmazásának. A média szerepének és hatásának exponenciális növekedése új lehe-
tőségeket teremt. A nemzetközi közvélemény kialakítására és folyamatos formálására 
vonatkozó képességének felismerése a nem állami szereplők számára fontos fejlemény, 
és ennek hasznosítása óriási esély. A média az úgynevezett „CNN-hatáson” keresz-
tül befolyást gyakorol az állami szereplők nemzetközi vonatkozású döntéseire. Ennek 
jellemzően az 1970-es évektől lehetünk tanúi. Sokan a BBC-t teszik felelőssé, illetve él-
tetik az iráni sah 1979-es bukásáért, és a CNN-t az 1995-ös boszniai beavatkozásról 
szóló amerikai döntés meghozataláért. Kevesebb szó esik róla, de potenciális hatásában 
semmivel sem bír kisebb jelentőséggel az Al-Jazeera televízió 2003-as megalakulása. Ez 
utóbbi regionális transznacionális nem állami szereplőként az arab világ egészére ki-
terjedő társadalom- és politikaformáló képességgel bír, amit részben épp a két előbb 
említett médiával szembeni meghatározottsága erősít.

A nem állami szereplők befolyása ugyanakkor nem univerzális: az államokéval el-
lentétben, szinte minden esetben egy adott területre koncentrálódik. A nem állami sze-
replők érdekérvényesítési törekvéseik során az adott területeken már nemcsak közvet-
lenül az államokkal szemben lépnek fel, hanem mind nagyobb mértékben használják 
ki a nemzetközi fórumok nyújtotta lehetőségeket is. Az államok igyekeznek a nem álla-
mi szereplőket az olyan területeken kihagyni a döntéshozatalból, ahol részvételük nem 
jelent számukra hozzáadott értéket. Az esetek többségében az államok még képesek 
dönteni arról, hogy együttműködnek-e velük, bár a nemzetközi szervezetek szintjén 
már nem tudják érdemben korlátozni a befolyásukat.27 Azok többsége ugyanis vala-
milyen formában bevonja őket a munkájába: konzultatív státusz vagy más részvételi 
lehetőség formájában.
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A befolyás növekedése egyes területeken

A 21. században egyre több esetben figyelhetjük meg, hogy a kooperatív cselekvési 
stratégiával szemben a kompetitív stratégia kap növekvő szerepet, és jól érzékelhetően 
erősödik a konfrontatív megközelítés is. A kompetitív stratégiára a gazdasági és pénz-
ügyi kapcsolatok területén, míg a konfrontatív stratégiára az erőszak monopóliuma 
kapcsán térek ki.

Globális gazdasági folyamatok

A gazdasági folyamatok, illetve azok szabályozása az állami és a nem állami szereplők 
viszonyának speciális szegmensét képezik. A nem állami szereplők ezen a területen 
egyre nagyobb mértékben jelennek meg kompetitív szerepben az államokkal szemben, 
sőt bizonyos esetekben a konfrontatív viszony is megfigyelhető. Ez azért érdemel ki-
emelt figyelmet, mert a hatalom összetevői között a gazdasági hatalom növekvő jelen-
tőségre tesz szert a 21. században.

Leslie H. Gelb a legfontosabbnak a gazdasági erőt nevezi, és csak a második helyen 
említi a katonai képességek megőrzésének szükségességét.28 Véleménye szerint a 21. 
században a GDP lesz a hívó szó és a vezérmotívum a nemzetközi kapcsolatokban. 
A nem állami szereplők esetében természetesen nem értelmezhető a GDP fogalma, 
de gyakori összehasonlítási alap például az államok GDP-je és a vállalatok forgalma. 
„A növekvő vállalati hatalom, a javak és a tulajdon koncentrációja, a globalizáció, a 
politikai aktivitás fokozódása és a nemzetközi hálózatok fejlődése a hatalom és a ké-
pességek elmozdulását eredményezik a nem állami szereplők javára.”29 A transznaci-
onális vállalatok jelentős gazdasági erőt koncentrálnak, és az államokkal szemben sok 
esetben egyenrangú félként lépnek fel. Ismert példa, hogy a tizenöt országban jelen 
lévő Wal-Mart Stores nevű amerikai vállalat forgalmának az államok GDP-jével való 
összevetésekor huszonötödik lenne a világrangsorban. Magyarországot hét amerikai 
vállalat előzte volna meg 2010-ben az országok és a vállalatok közös rangsorában.30 
Több esetben előfordul, hogy egy adott ország területén annak a saját GDP-jénél összes-
ségében nagyobb forgalommal bíró vállalat tevékenykedik, vagyis gazdasági értelem-
ben az állam egy nálánál nagyobb gazdasági erővel bíró nem állami szereplővel folytat 
érdekérvényesítési küzdelmet. Fontos természetesen itt utalni arra, hogy a birtokolt ha-
talom nem minden esetben váltható át a befolyás érvényesítésén keresztül a másik fél 
magatartásának alakítására vonatkozó képességgé.

A gazdasági folyamatok befolyásolási képessége szempontjából egy nagyon fontos 
fejlődési folyamatnak lehetünk tanúi az 1990-től felgyorsult globalizáció korában. A vi-
lággazdaság globalizációjának folyamata szinte törvényszerűen kikényszerítette, hogy 
a gazdasági szereplők az állami határokat figyelmen kívül hagyva tevékenységüket 
transznacionális szintre emeljék. Ezen a területen a „nem állami szereplők” helyett ki-
fejezőbb a „nem egy államhoz kötődő szereplők” meghatározás.
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Az államok mozgásterét – bizonyos értelemben a szuverenitását – szűkíti az adóbe-
vételek csökkenése, a foglalkoztatás változásának negatív költségvetési hatása vagy az 
államok megítélésének romlása következtében megnövekvő adósságteher. A transz-
nacionális vállalatok az első két esetben rendelkeznek bizonyos mértékű hatalommal 
az államokkal szemben. Az általuk fizetett adó az államok felettük gyakorolt szuve-
renitásának egyértelmű jele. Csakhogy a globalizáció következtében a vállalatoknak 
egyre több lehetőségük nyílik arra, hogy kiválasszák, mely államban kívánnak adót 
fizetni, illetve egy bizonyos méret felett kellően erős tárgyalási pozícióval rendelkeznek 
az adófizetés – vagy -mentesség – feltételeinek a meghatározásához. Az országoknak 
ebben az esetben egyre inkább csak a „szabályozás illúziója”31 marad, mivel a nemze-
ti szabályaik megalkotásakor figyelembe kell venniük a világgazdaságban kialakult 
feltételeket annak érdekében, hogy ne veszítsék el vonzerejüket és azon keresztül a 
tőkeberuházásokat, valamint az azzal járó munkahelyeket.

Hasonló érdekérvényesítési képességre tettek szert a gazdasági nem állami szerep-
lők a foglalkoztatásban játszott szerepük révén. Az államok költségvetési egyenlege 
szempontjából fontos, hogy a foglalkoztatás szintje minél magasabb legyen, így az 
adók és járulékok növekedésével és a szociális kiadások csökkenésével a költségvetés 
egyenlege javuljon. Az államok számára két út áll nyitva: folyamatos alkalmazkodással 
az üzleti élet szereplői számára kedvező környezetet teremtenek, vagy kompenzálják 
azokat, akik a nem állami szereplők döntéseinek legsúlyosabb kárvallottjai. Mindkét út 
bizonyos értelemben kényszerpályát jelent. John Glenn tanulmánya rámutat arra, hogy 
a fejlett országok jellemzően a szociális háló erősítésével válaszolnak, míg a fejlődőek 
kisebb-nagyobb strukturális reformokat igyekeznek végrehajtani. Akár így, akár úgy, 
az államok döntési szabadsága csökken.

A fentebb leírt esetekben a gazdasági szereplők ugyanakkor nem vagy csak nagyon 
korlátozott mértékben tudtak cselekedeteikkel olyan befolyást gyakorolni a gazdasági 
folyamatokra, illetve más gazdasági szereplőkre, amelyek az államokra nézve érdemi 
hatást gyakoroltak volna. Az alapvető hatalmi viszonyok nem változnak meg, ezek a 
nem állami szereplők csak az őket közvetlenül érintő kérdésekben képesek befolyásolni 
az államot.

A bemutatott példákon túlmutató, egészen új korszak kezdetét jelentheti az államok 
mozgásterének közvetett korlátozása a nem állami szereplők irányában fennálló adósság-
törlesztési kötelezettségük, illetve tőkevonzó képességük befolyásolása révén. A felgyor-
sult globalizáció korára jellemző gazdasági berendezkedésben a tőkemozgások befolyá-
solási képessége a gazdasági hatalom egyik legfontosabb összetevőjévé vált. Bizonyos 
értelemben a mások tőkemozgásra vonatkozó döntései manipulálásának képessége na-
gyobb előnyt biztosít egy-egy szereplővel szemben, mint a tőke birtoklása maga. Amint 
a tanulmány elején említettem, a 2008-ban kirobbant válság is azt bizonyította, hogy a 
pénzügyi befektetők befolyása jelentősen megnőtt. Válság idején a befektetők kockázat-
kerülőbbek, s a befektetések elmaradásának vagy a tőke kivonásának a hatása igazolja 
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a tőkevonzó, illetve -megtartó képesség súlyát. Ugyanakkor a globalizációval együtt 
járó fokozott elvándorlás képessége is újabb befolyásolási lehetőséget jelent.32

A globalizált pénzügyi piacok és a tőzsde működési mechanizmusai miatt a hitelmi-
nősítő intézeteknek az államokra gyakorolt befolyása jelentős mértékben megnőtt. Az 
egyes országok besorolása az állampapír- és a hitelpiacok áttételes hatásán keresztül 
olyan befolyásolási képességet biztosít a számukra, amely megegyezik az államoké-
val, illetve esetenként meg is haladja azt. A Standard & Poor’s, a Moody’s és a Fitch a 
nemzetközi pénzpiacok olyan szereplői, amelyek hitelminősítési besorolásuk változta-
tásával közvetlenül mondanak ítéletet az államok felett. Lépéseik befolyásolják a töb-
bi piaci szereplő viselkedését, ami közvetve hat az államok hitelfelvételi és tőkevonzó 
képességére. A globális pénzpiacoknak köszönhetően egy ország besorolásának mó-
dosulása az államkötvények hozamában bekövetkező változáson keresztül az állam 
költségvetési mozgásterét olyan mértékben bővítheti vagy szűkítheti, hogy az lényeges 
változásokat eredményezhet az államilag biztosított funkciók ellátásában is.

A hitelminősítő intézetek e lehetőségének jelentős mértékű növekedését felnagyítva 
mutatta meg a globális gazdasági és pénzügyi válság, ám azt általános érvényűnek te-
kinthetjük. A hitelminősítők döntései a gazdasági élet érintett aktorait olyan pénzügy-
piaci lépések megtételére késztethetik, amelyek az állami szereplők szuverén döntési 
képességét korlátozzák, vagy azokat szükséges korrekciók végrehajtására kényszerítik. 
Ezáltal az adott kormány esetenként rákényszerülhet arra, hogy valamely belső politi-
káján változtasson, szélsőséges esetben bizonyos funkciójának ellátásáról – fizetési kö-
telezettségének teljesítése, közszolgáltatások ellátása, bérek vagy nyugdíjak folyósítása, 
stb. – lemondjon. Ez a hatás, áttételeken keresztül ugyan, de már az állam más funkcióit 
is érinti, vagyis a nem állami szereplőt olyan befolyásolási képességhez juttatja, amely 
túlmutat az általa kifejtett tevékenység határain. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy 
a nem állami szereplők – legyen szó TNC-kről vagy pénzügyi szereplőkről – képesek 
sokszereplős globalizált rendszerekben az államokra közvetlenül, vagy a többi szereplő 
magatartásának befolyásolásán keresztül közvetetten olyan hatást gyakorolni, amelyet 
azok nem tudnak ellensúlyozni.

Az erőszak monopóliuma

„Nemzetközi erőszak-monopólium nem létezik. A nemzetközi rendszerekben az ál-
lam erőszak-monopóliumának a kialakulásával megszűnik az anarchia, míg a nemzet-
közi rendszernek anarchikus felépítése van.”33 A nem állami szereplők képességének 
változásával ezen a területen is elmozdulás figyelhető meg. Korábban kizárólagosan 
elszenvedői voltak az államok cselekedeteinek. A fegyveres erő alkalmazása vagy az 
azzal való fenyegetés, illetve mások jogainak erővel történő korlátozása az államok jo-
gával szembeni konfrontatív fellépést jelent. Az erőszak alkalmazásának jogáért való 
küzdelem zéróösszegű versengés. Az erőszak monopóliuma birtoklásának fogalmát, 
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illetve elvesztésének folyamatát a biztonság koncepciójának változása tükrében kell 
megvizsgálnunk. Ezt követően tudjuk megállapítani, hogy az egyes aktorok hogyan 
viszonyulnak ahhoz.

Általánosan elfogadott megállapításnak tekinthetjük, hogy a 21. században a bizton-
ság már nem egyenlő a külső biztonsággal, és nem szűkíthető le a katonai biztonságra. 
Olyan multidiszciplináris fogalommá vált, amely kiterjed a katonai biztonságon és a 
szövetségi rendszereken túl egy ország belső (gazdasági, migrációs stb.) stabilitására, 
társadalmi helyzetére (etnikai, vallási, kulturális stb. sokszínűség), ugyanakkor a rá 
leselkedő terrorista vagy szeparatista veszélyek kezelésére, de akár az adott földrajzi 
térséget érő környezeti kihívásokra is. Az erőszak állami monopóliumának sikertelen 
gyakorlása, a lakosság feletti, nem kellően hatékony ellenőrzés idézi elő elsődlegesen a 
nem állami szereplők megjelenését ezen a területen. Függetlenül attól, hogy létrehozá-
sukkor a különböző szervezetek milyen célokat követtek, ezek az erőszak alkalmazásá-
ra épülő nem állami szereplők – vagy Joseph E. Thompson kifejezésével élve: „virtuális 
rezsimek”34 – a jelenleg fennálló államközpontú nemzetközi rendszer ellenében való-
sítják meg céljaikat. A Hamász és a Hezbollah esetében kezdetben szociális indíttatású 
aktorokról beszélhettünk, a FARC és az ISIL már a létrejöttekor is az állami ellenőrzés 
ellen küzdő félkatonai szerezet volt, míg az al-Káida egy globális terrorszervezet létre-
hozását tűzte ki célul.

Az erőszak monopóliumának megtörésére, illetve megszerzésére törekvő nem álla-
mi szereplők megjelenésének és megerősödésének kiváltó oka lehet a szociális ellátó-
rendszerek hiánya vagy hiányos működése. Ez leggyakrabban a szegény és a bukott 
államok esetében figyelhető meg – elsősorban helyi szinten, ami azután fokozatosan 
bővülhet és emelkedhet regionális vagy akár állami szintre. Olyan nem állami sze-
replők, mint a Hamász a palesztin területeken, a Hezbollah Dél-Libanonban, a mao-
isták Nepálban, illetve India bizonyos területein, azzal alapozták meg a létüket és a 
támogatottságukat évtizedekkel ezelőtt, hogy alapvető szociális és egészségügyi ellá-
tást, oktatást és esetenként védelmet nyújtottak az arra rászoruló lakosságnak. Látható, 
hogy mindezen szervezetek létjogosultságának közös vonása, hogy az adott kormá-
nyok akaratlagos vagy tehetetlenségéből adódó tétlenségéből eredeztethető egyenlőt-
lenségek kiküszöbölésére, a hiányosságok pótlására alapozták a bázisukat, majd ebből 
a tevékenységből később politikai tőkét kovácsoltak.

Ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a nem állami szereplők egy speciá-
lis csoportját alkotó terrorista, illetve szervezett bűnözői csoportok (például az al-Káida 
vagy az ISIL) céljai valamely „felsőbb ideológia” szolgálatában állnak, és azok megvaló-
sítása érdekében ugyanazt az állami működést másolják, amely ellen fel kívánnak lépni. 
Rendelkeznek „lakossággal”, tevékenységi „területtel” (virtuálissal vagy fizikaival), va-
lamiféle „kormányzattal” és bizonyos „gazdasági erővel”, akárcsak az államok. De ezek 
értelmezése és jelentősége eltér a klasszikus vesztfáliai állam esetében meghatározottól.
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Egyes esetekben az államok önszántukból szerveznek ki bizonyos feladatokat. Az 
erőszak-monopólium megszűnésének és az erőszak-alkalmazási képesség nem állami 
szereplők kezébe adásának ékes példái a magán biztonsági cégek, amelyeknek az álla-
mok részben vagy egészben kiszerződik ezt a tevékenységet. Ezek száma folyamatosan 
nő: Oroszországban több mint tízezer; de említhetjük Dél-Afrikát is, ahol a személyi 
testőrök száma meghaladja az állami rendőrség személyi állományát.35 Azokban az 
országokban, ahol az állam nem képes ellátni a biztonság szavatolásának a feladatát, 
növekvő számban jelennek meg ilyen magáncégek. Egyes szerzők egyenesen azt vetítik 
előre, hogy a magán biztonsági cégek teljes mértékben átveszik ezt az állami feladatot.36

Az adott költségvetési sor és a „nem állami” személyi veszteségek jobban elfogadtat-
hatók belpolitikailag, a konfliktusok gyakran rövidebb idő alatt oldódnak meg, és ki-
sebb költséggel járnak. Éves szinten a kiszerződött katonai tevékenységek meghaladják 
a 100 milliárd dolláros összeget. A vonatkozó tevékenység a logisztikai szolgáltatástól 
az őrzés-védelmen át a kiképzésig terjed.37 A legtöbb elemzés és értékelés tárgyává 
talán az Executive Outcomes, illetve a Blackwater nevű cégek tevékenysége vált. Előb-
bi egy dél-afrikai különleges alakulatokból létrejött, ott bejegyzett vállalkozás, amely 
elsősorban afrikai országokban végzett katonai tevékenységet 1998-ig. A hivatalos álla-
mi megbízásoknak eleget tevő magánhadsereg ezer katonával, Boeing 727-es szállító-
géppel, MIG-23-as vadászgépekkel, Mi-8-as és Mi-17-es helikopterekkel felszerelkezve 
végezte tevékenységét. Összehasonlításképpen: a Magyar Honvédség (MH) külföldön 
szolgálatot teljesítő békefenntartóinak létszámát a vonatkozó jogszabály ezer főben ma-
ximalizálja. Az MH a MIG-23-as vadászgépeket 1996-ban vonta ki a használatból, míg 
a fenti helikoptertípusok e cikk megírásakor még hadrendben vannak.

A Blackwater esete annak a jelenségnek a példája, amikor az államok távoli területe-
ken folyó, potenciálisan jelentős áldozattal járó katonai beavatkozások egyes feladatait, 
esetenként egészét nem állami szereplőkkel végeztetik el szerződéses kötelem alapján, 
elkerülve ezzel a hazai társadalmi feszültségeket. A cég szerepe a terrorizmus elleni 
küzdelemben és elsősorban az iraki háborúban került a figyelem középpontjába, ahol 
egyszerre jelentett kapacitáskiegészítést és a hadviselő felekre vonatkozó jogszabályok 
rugalmas értelmezésének lehetőségét.

A katonai erő alkalmazásának képességével és esetenként annak jogával bíró nem 
állami szereplők számának és erejének növekedésével még nem következett be az erő-
viszonyoknak az a típusú megváltozása, amilyenre a gazdasági szférában sor került az 
elmúlt évtizedekben. Az erőszak alkalmazásának képességével bíró egyes nem állami 
szereplők elérték azt a szintet, amikor már az államok helyett vagy akár ellenében is 
hatékonyan fel tudnak lépni. Ez azonban viszonylag alacsony számukból adódóan je-
lenleg nem általánosítható.
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Konklúzió
A vesztfáliai kudarcok, valamint a 21. században várhatóan meghatározóvá váló új 
kihívások a korábbiaktól eltérő képességeket jutalmaznak. A felmerülő konfliktusok 
feloldásában nagyobb mértékben érvényesül a gazdasági erő és a vonzás hatalma, mint 
a katonai fölény. Azok a szereplők, amelyek korábban a katonai képességek hiányá-
ból adódóan hátrányban voltak, relatív értelemben nagyobb befolyásolási képességhez 
jutnak anélkül, hogy a katonai hatalmuk nőtt volna. A képességek abszolút változása, 
valamint a gazdasági erőnek és a vonzás hatalmának relatív felértékelődése együtt a 
nem állami szereplők befolyásolási képességének növekedését eredményezi.

A politikai tér átrendeződése és a hatalom jellemzőinek átalakulása egy „új közép-
kor” kialakulását eredményezi, ahol a hatalom több kézben oszlik meg. Az állami fel-
adatok bővülése, a be nem töltött állami funkciók által létrehozott vákuum, valamint 
az annak betöltésére képes és kész nem állami szereplők megjelenése, illetve megerősö-
dése a nemzeti szinten és a transznacionális kapcsolatokban is átrendeződést eredmé-
nyez. A globális problémák megjelenése, valamint a határokon átnyúló kihívások szá-
mának növekedése egyre nagyobb teret enged a transznacionális nem állami szereplők 
fellépésének. A belpolitika „külpolitizálódása” és a lokális problémáknak a világtár-
sadalom szintjén való megjelenése az adott kérdéssel foglalkozó szakértői csoportok 
kapcsolati hálójának kialakulásához, illetve megerősödéséhez vezet.

A nem állami szereplők befolyásának változása több tényező együttállásából adód-
hat. Egyrészt a szereplők számának növekedéséből és ezen keresztül az interakciók 
számának emelkedéséből; másrészt az érdekérvényesítési képesség hatékonyságának 
javulásából; és harmadrészt a rendszerszintű változások következtében módosuló erő-
viszonyokból. A nem állami szereplők aktivitása elsősorban a transznacionális kapcso-
latok körébe tartozó területeken válhat meghatározóvá – kihasználva a hálózatosodást 
és a kommunikációs lehetőségek növekedését.

Az államok bizonyos területeken önként, más esetekben kényszerből adják át a he-
lyüket a nem állami szereplőknek, amelyek az állami szint alatt, felett vagy helyett 
jelennek meg. Míg korábban a nem állami szereplők az államok irányába kooperatív 
stratégiát követtek (emberi jogok, környezetvédelem, szabályozás alakítása), mára egy-
re több olyan területen jelennek meg, ahol kompetitív vagy konfrontatív magatartást 
követve tudnak érvényesülni (gazdasági érdekek, az erőszak monopóliumának meg-
szerzéséért folytatott küzdelem).

Az emberi jogok területén vagy a segélyezési politikában a nem állami szereplők 
gyakran azokat a feladatokat látják el, amelyeket az államok a szuverenitás alapelvére, 
a belügyekbe való beavatkozástól való tartózkodásra hivatkozva nem kívánnak ellátni. 
Ezekben az esetekben kooperatív stratégiáról beszélünk.

A gazdaság terén a kompetitív és a konfrontatív megközelítés dominál. A szereplők 
számának növekedése és a hatalom több kézben történő megjelenése ezen a területen a 
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leglátványosabb. A 20. század végétől a globalizált piacok – elsősorban a pénzpiacok – mű-
ködési mechanizmusainak következtében a nem állami szereplők az államokkal szem-
ben folytatott közvetlen befolyásolási, érdekérvényesítési tevékenységükön túlmenően 
közvetett hatást is képesek gyakorolni az államokra. Korábban a kölcsönhatás csak az 
abban részes szereplőkre terjedt ki, és a nem állami szereplők (pl. gazdasági társaságok) 
célja a rájuk közvetlenül vonatkozó állami szabályozás és a velük szemben tanúsított 
állami fellépés alakítása volt. Ma már egyes pénzügyi nem állami szereplők (pl. hi-
telminősítő intézetek) lépései olyan mértékben képesek befolyásolni más nem állami 
szereplők gazdasági döntéseit, hogy az államoknak csak a szabályozás vagy a döntés 
illúziója marad.

A katonai hatalom területén – részben a technológiához való hozzáférés könnyebbé 
válása, részben a katonai képességek finanszírozásához szükséges gazdasági erő növe-
kedése miatt – szintén megfigyelhető bizonyos fokú elmozdulás. Az erőszak alkalma-
zásának képességével bíró egyes nem állami szereplők konfrontatív stratégiával elérték 
azt a szintet, ahol már hatékonyan fel tudnak lépni az államok ellenében, bár alacsony 
számukból adódóan jelenleg még nem érték el azt a kritikus tömeget, amely megkérdő-
jelezné az államok dominanciáját.

A fentiek alapján a 21. század legjelentősebb új kihívása az lehet, hogy a nem ál-
lami szereplők a bemutatott területeken nemcsak az államok egyetértésével, de azok 
akarata ellenében is képesek érdekeiknek érvényt szerezni, vagyis azok konkurensévé 
válni. Emellett olyan mértékben tudják befolyásolni más nem állami szereplők dönté-
seit, hogy az államoknak csak a szabályozás vagy a döntés illúziója marad. A jövőben 
várhatóan tovább nő azoknak a területeknek a jelentősége, ahol a nem állami szereplők 
befolyása növekedést mutat.
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Résumé

Causes of the Increasing Influence of Non-State Actors

The 21st century will most probably be the century of the increasing transnational 
activity and influence of non-state actors. The trends of the 20th century will presumably 
continue and the new challenges will further reinforce the influence of the transnational 
actors. Non-state actors are present in growing numbers at this very level and possess 
more tools and greater power that enable them to pursue their interest. 

Although realist/neorealist and liberal/neoliberal theories cannot be neglected, the 
best starting point to analyse the place and influence of non-state actors within the 
international system seems to be the transnational approach. Built on the neoliberal 
theory new transnational approaches like those of Mathews (New Medievalism), Risse-
Kappen (constructivist approach) or Slaughter (transgovernmentalism) gain more and 
more attention. 

In practice, the presence and strengthening of non-state actors can be observed 
primarily in two areas. Mostly they fill in the vacuum the states cannot or do not 
seek to fill in – be it economic, social or security related. They also appear in areas 
above the level of state interaction in the transnational sphere. Classic examples are 
the transnational economic opportunities stemming from globalisation or the global 
environmental challenges.

In the last decades two very important changes have occurred. On the one hand non-
state actors have gained more economic and military power in absolute terms. On the 
other hand the relative weight of the power elements has changed in the power mix. 
While earlier non-state actors followed dominantly cooperative strategy towards the 
states (human rights, environment protection, regulations) they become active in more 
areas where competitive or confrontational strategy is required (economic interests, 
monopoly of violence). 

The influence of non-state actors can be direct or indirect. While advocacy remains 
an important way of influencing the processes through other actors, the capability 
of direct and indirect power in the transnational relations opens up a new chapter 
of opportunities for the non state actors. In certain areas they have become capable 
of directly derailing the actions of states, while in others they are gaining indirect 
influence by manipulating the attitude of fellow non-state actors towards the states 
or by limiting the capacities of states in other areas of responsibility. This is the very 
novelty of the 21st century regarding the room for manoeuvre of non-state actors.


