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Smart power, avagy az év „felfedezése”
Szörényi András

A nemzetközi kapcsolatok irodalmában 2009 egyik legdivatosabb kifejezése min-
den bizonnyal a smart power. A január 20-án hivatalba lépő új amerikai adminiszt-
ráció külpolitikájának egyik kulcsfogalma, amit a fogalom megalkotója, Suzanne 

Nossel szerint a Barack Obama elnök által külügyminiszternek felkért Hillary Rodham 
Clinton hozott divatba: Hillary was impressive… she’ll make smart power cool.1 Clinton kül-
ügyminiszter-jelöltként szenátusi meghallgatásán használta a kifejezést, amelyet az álta-
la követendőnek tekintett amerikai külpolitika középpontjába állított. A smart power al-
kalmazása fontosságának igazolásaként kifejtette, hogy az Egyesült Államoknak minden 
rendelkezésére álló eszközt fel kell használnia – a diplomáciait, a gazdaságit, a katonait, 
a politikait, a jogit és a kulturálisat is – kiválasztva mindig a legalkalmasabbat vagy azok 
megfelelő kombinációját. Felfogása szerint a diplomácia a külpolitika egyik meghatározó 
eszköze lesz, hiszen a meggyőzés ősidők óta az egyik legfontosabb fegyver.

Clinton szavaiból a nemzetközi sajtó elsősorban a diplomácia szerepének előtérbe 
helyezését ragadta ki, és előszeretettel állította szembe a Bush-kormányt leegyszerűsítő 
módon jellemző katonai eszközök alkalmazásával. Ez azonban két tekintetben is sántít. 
Egyrészt hiba lenne a smart power filozófiáját a katonai és a diplomáciai eszközök kom-
binációjára leszűkíteni, sokkal helyesebb azt a soft power (vonzás képessége, puha hata-
lom) és a hard power (kényszerítő erő) kombinációjaként értelmezni. Másrészt nem állja 
meg a helyét a smart powert az Obama-adminisztrációval azonosítani. A smart power, 
még ha nem nevezték is így, már korábban is létezett. A második Bush-adminisztráció 
idején Condoleezza Rice és Karen Hughes felfogása erősen befolyásolta a Külügymi-
nisztériumot, és jelentős teret engedett a soft power alkalmazásának.2

A smart power „születése”

A kifejezés első alkalommal 2004 márciusában jelent meg Suzanne Nossel tollából a 
Foreign Affairsben.3 A cikk alapvetően a 2001 óta domináns konzervatív külpolitikai 
gondolkodást állítja szembe a szerinte az Egyesült Államok által követendő progresz-
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szív, liberális internacionalista felfogással. A terrorizmus elleni küzdelemre koncent-
ráló, elsődlegesen katonai eszközökkel operáló, unilaterális megközelítéssel szem-
ben a szövetségesekkel együttműködésben kialakított liberális demokráciák globális 
rendszere kiküszöböli a háborúkat. Ráadásul míg a második világháborút követően 
az Egyesült Államokat világszerte győztesként ünnepelték, addig hatvan évvel később 
olajra éhes elnyomóként tekintettek rá a világ számos térségében. Az együttműködésre 
való nyitottság, a nemzetközi intézményekben való aktívabb részvétel, az emberi jogok 
érvényesítése mind olyan eszköz a liberális internacionalisták kezében, amellyel po-
zitív irányba tudják befolyásolni az Egyesült Államok romló nemzetközi megítélését. 
A szabad kereskedelem, a gazdasági segélyezés javítja az Amerika-képet Afrikában, 
Ázsiában vagy akár Latin-Amerikában. A kulcs az, hogy más nemzetek üdvözöljék 
és ne nehezményezzék az amerikai vezető szerepet. Az Egyesült Államoknak Nossel 
szerint nem mindig egyedül a leghatékonyabb fellépnie, hanem szövetségesei, a nem-
zetközi intézmények vagy akár értékrendjének vonzereje segíthetik céljai elérésében. 
Mindezek a képességek és lehetőségek, amelyeket alternatívaként ajánl, és amelyet 
smart powerként foglal össze, lényegében egybeesnek a Joseph Nye Jr. által használt soft 
power kifejezés tartalmával. 

Nye 2004-ben a Foreign Affairs következő számában a terrorizmus elleni küzdelem 
prizmáján keresztül mutat rá a soft power fontosságára, de a cikk is azt sugallja, hogy a 
meggyőzés képessége a nemzetközi érdekérvényesítésben a jövőben nagyobb szerepet 
kell hogy kapjon.4 Washington erőszaktól mentes meggyőzési képességének csökke-
nését súlyos problémának látja. Érvelése szerint ha az Egyesült Államok népszerűsége 
csökken, s nemzetközi megítélése negatívba fordul, akkor egyre nehezebben fog szö-
vetségeseket találni, mind kisebb mértékben fogják céljait más országok önként előse-
gíteni, aminek kézzelfogható negatív következményei lesznek. Történelmi példaként 
aláhúzza, hogy a hidegháborút sem lehetett volna csak katonai eszközökkel megnyerni, 
a feltartóztatás politikájának sikerében nagyon nagy szerepet játszottak a soft power esz-
közök. Amint azt saját magáról 2006-ban írta5: amikor a soft power fogalmát megalkot-
ta, másfél évtizeddel korábban, azt próbálta meg elemezni, hogy az Egyesült Államok 
befolyása a hidegháború megnyerését követően miért csökkent. Arra a megállapításra 
jutott, hogy a hatalmas katonai és gazdasági hatalom ellenére nem rendelkezett azzal a 
képességgel, hogy céljait vonzással, és ne kényszerítéssel érje el. A vonzás képességét, 
amely az amerikai értékekben, kultúrában rejlik, és amely az amerikai célokat és csele-
kedeteket legitimálja mások szemében, nevezte el soft powernek, a vonzás hatalmának.

Nye 2006-ban saját fogalmai alapján definiálta a smart power koncepciót. A kénysze-
rítés erejének és a vonzás hatalmának (hard és soft power) megfelelően kiegyensúlyozott 
kombinációját tekintette annak. Kiemelte, hogy a soft power elemekre a korábbinál na-
gyobb hangsúlyt kell helyezni. Ő ezt a megállapítást az Egyesült Államokra vonatkoz-
tatta, de kétség kívül kiterjeszthetjük azt a 21. századi világrend minden szereplőjére – 
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legyen szó állami vagy nem állami szereplőkről, kis- vagy nagyméretű államokról. Nye 
valójában azt mondja saját korábbi önmagához képest, hogy a hatalom különböző szin-
teken megjelenő összetevőinek kiegyensúlyozott összetétele jelenti az okos hatalmat. 

Wilson azt hangsúlyozza, hogy a kényszerítő erőt és a vonzás hatalmát úgy kell 
kombinálni, hogy azok ne csak kiegészítsék, de kölcsönösen erősítsék is egymás ha-
tását.6 A smart power ebben a felfogásban tehát több mint a soft és hard power egyszerű 
matematikai összege.

A hatalom összetevői

A hatalom különböző összetevőkre történő szétbontása nem új megközelítés. Valójá-
ban mindig is könnyebb volt a hatalom összetevőit, eszközeit vagy megnyilvánulásait 
meghatározni, mint magát a hatalmat definiálni. Ahogyan Nye szemléletesen megfo-
galmazta, a hatalom olyan, mint a szerelem, könnyebb megtapasztalni, mint meghatá-
rozni. A hatalom megnyilvánulásáról ugyanakkor más-más felfogások léteznek. Geor-
ge W. Bush első ciklusában Machiavellit követte, amikor a katonai erőre támaszkodva 
úgy gondolkodott, hogy inkább féljenek az Egyesült Államoktól, mint szeressék. Ba-
rack Obama sokkal inkább épít a smart power koncepciójának részét képező soft power 
elemekre, és igyekszik visszaállítani az amerikai álom vonzerejét, az önszántukból 
együttműködő szövetségesek hálóját. A hatalom definíciójaként elfogadhatjuk Dahl 
megfogalmazását, miszerint „hatalom az a képesség, hogy másokat olyan cselekedetre 
késztetünk, amelyet maguktól nem tennének meg”.7 Nye megfogalmazását azonban 
pontosabbnak tartom, amely szerint „a hatalom mások viselkedése befolyásolásának 
képessége saját célunk elérése érdekében”.8 Ugyanakkor ma már azt is hatalomnak 
tekinthetem, ha olyan információ birtokában vagyok, hogy valamely szereplő maga-
tartása hozzájárul célom eléréséhez, ami szükségtelenné teszi viselkedése befolyáso-
lását. Ez azért különösen fontos, mert a nemzetközi kapcsolatok szereplőinek száma 
folyamatosan nő, a nemzetközi nem állami szereplők száma meredeken emelkedik, 
ami szinte lehetetlenné teszi a szereplők nagy része magatartásának befolyásolását. 
Teljesebb definíciónak tekinteném ezek alapján, hogy „a hatalom mások viselkedése 
következményeinek ismerete és viselkedése befolyásolásának képessége saját célunk 
elérése érdekében”. A hatalom típusait Nye három csoportra osztja:9 
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Viselkedési forma Elsődleges eszközök Kormányzati politikák

Katonai hatalom
kényszerítés
elrettentés
védelem

fenyegetés
erő

kényszerítő diplomácia
háború

szövetség

Gazdasági hatalom motiváció
kényszerítés

kifizetések
szankciók

segély
juttatások
szankciók

A vonzás hatalma  
(soft power)

vonzás
tematizálás

értékek
kultúra

politikák
intézmények

társadalmi diplomácia
kétoldalú és multilaterális 

diplomácia

A katonai hatalom talán a legtöbbet elemzett és kétségkívül legjobban mérhető hata-
lomtípus. Általánosságban az államokkal azonosítják, bár ebben a tekintetben lényeges 
változásoknak lehetünk tanúi.

A gazdasági hatalom jelentőségének növekedését jól mutatja, hogy a Pentagon 2009-
ben első alkalommal szervezett „gazdasági hadgyakorlatot”, amelyben azt szimulál-
ták, hogy egy nemzetközi gazdasági háború során a különböző pénzügyi nem állami 
szereplők (befektetési bankok, fedezeti alapok, pénzügyi befektetők) lépései hogyan 
hatnak az Egyesült Államok gazdaságára. A globális tőkeáramlás kihatásai azért is fon-
tosak, mert egy pénzügyi és/vagy gazdasági válság következményeként összeomolhat-
nak államok, ami globális gazdasági és politikai instabilitáshoz vezethet.10

A gazdasági hatalmat bizonyos értelemben hard power más tekintetben soft power esz-
köznek lehet tekinteni. Ha a gazdasági érdekérvényesítés szankciók formájában jelenik 
meg, akkor a kényszerítés hatalmáról beszélhetünk, ugyanakkor ha egy vonzó gazda-
sági modell vagy a gazdasági jólét indukálta közeledés vagy mintakövetés formáját 
ölti, akkor egyértelműen a vonzás hatalmáról beszélhetünk. Ez utóbbinak vitathatat-
lanul egyik legjobb példája az Európai Unióhoz való csatlakozás szándéka által haj-
tott szabálykövetés és politikai, jogi igazodás a csatlakozni kívánó országok részéről.  
A lakosság körében végzett felmérések jól mutatták, hogy az EU által megtestesített 
„Nyugathoz tartozás”, valamint a remélt gazdasági jólét kellően nagy társadalmi tá-
mogatást biztosított a szükséges intézkedések meghozatalához, a jogszabályok átvétel-
éhez, az európai uniós tagságból adódó kötelezettségek elfogadásához.

A fenti táblázat azonban nem tartalmazza a gazdasági hatalom soft power elemeit, 
amelyekről az EU-csatlakozás példáján korábban szó esett: vagyis a gazdasági mo-
dell, illetve a gazdasági jólét jelentette vonzerőt. Ez különösen most érdemel figyelmet, 
mivel a 2008–2009-es pénzügyi válság kapcsán megkerülhetetlen az a kérdés, hogy a 
szabadpiaci kapitalizmus amerikai, illetve euroatlanti modelljének megítélése milyen 
mértékben szenved csorbát, és milyen következményekkel jár. Altman megállapítja, 
hogy az Egyesült Államok és Európa a pénzügyi és gazdasági krízis következménye-
ként elveszítheti gazdaságpolitikájának, illetve általánosságban az általuk képviselt 
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globális piacgazdasági modellnek a hitelességét.11 A világ többi országában nemcsak a 
gazdasági válság közvetlen hatásai miatt, hanem a gazdasági modellbe vetett hit meg-
szűnése miatt is kritikusabban fogják megítélni a nyugati erőközpont modellértékét. 
Mind az amerikai, mind az európai kormányok többsége a pénzügyi szektorban olyan 
mértékű beavatkozásokat hajtott végre, ami élesen ellentmond a modern kapitalizmus-
ról alkotott képnek. A világ pénzügyi, gazdasági és politikai rendszereinek jövőbeni 
változásaira vonatkozóan megállapítja, hogy a szabadpiaci kapitalizmus modellje sú-
lyos károkat szenvedett. A pénzügyi rendszer összeomlása, a szabályozás csekély fokú 
hatékonysága a világ oly sok táján vonzónak tartott rendszer alapértékeit kérdőjelezte 
meg. Ez kérdésessé teheti a gazdasági értékválasztást több ingadozó társadalomban.

A gazdasági hatalom mellett a soft power jelentősége is nagymértékben változik, vál-
tozhat. Ha az információs forradalom gazdasági és szociális kihatásai a korábbiakhoz 
hasonló mértékben alakulnak, akkor a soft power eszközök egyre nagyobb szerepet kap-
nak a hatalmi mixben. 

A soft power több forrásból származhat: egy ország kultúrájából, amely vonzó mások 
számára, politikai értékeiből, amelyek követendő például szolgálhatnak, illetve kül-
politikájából, ha az morális autoritással bír.12 Egy ország külső megítélése ugyancsak 
fontos eleme a vonzás hatalmának: lehet ez egy „amerikai álom” típusú általános társa-
dalmi megítélés, a vonzó befektetési környezet alapján kialakított gazdasági megítélés 
vagy valamely politikai eszme vonzereje. A nemzetközi közvélemény érdeklődésének 
tematizálása, a globalizálódó társadalom véleményének, fogyasztói preferenciájának 
vagy értékválasztásának alakítása egyre fontosabb hatalmi eszköz. A nemzetközi in-
tézményrendszer alakítása, működésének befolyásolása ugyancsak a soft power eszkö-
zökhöz sorolható. A vonzás hatalma ugyanakkor nem feltétlenül pozitív. Ez csupán 
eszközválasztás, és nem az elérendő cél minősítése. Felhasználható nemes és nemtelen 
célokra egyaránt.

A jelenlegi gazdasági válság következtében az erőforrások szűkülésével a tőkéért és 
a piacokért folyó versenyben egy ország megítélésének fontossága tovább növekszik, és 
várhatóan felgyorsul a világ vonzási központjának áthelyeződése az euroatlanti térség-
ből. A vonzó gazdasági helyzet és gazdasági modell mint soft power eszköz megszűnése 
gyengíti az európai és amerikai érdekérvényesítési képességet a globális gazdasági és 
politikai rendszerben. A világ unipolaritása megszűnik, és olyan országok, mint pél-
dául Kína, a korábbinál nagyobb globális szerephez juthatnak. Bár a válság Pekinget is 
érinti, gazdasági növekedése kétségtelenül lelassul, de relatív elszigeteltsége, hatalmas 
belső piaca és óriási tartalékai miatt a gazdasági válság hatásai jóval kisebb mértékben 
gyűrűznek be hozzá. Gazdasági növekedése a lassulás ellenére is az egyik legmaga-
sabb marad világviszonylatban, s várhatóan tovább fokozza szerepvállalását azokban 
az országokban (elsősorban Afrikában és Latin-Amerikában), amelyekből befektetések 
és infrastrukturális beruházások fejében nyersanyagokat és/vagy energiahordozókat 
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tud importálni. Ezek a befektetések és infrastrukturális beruházások beleillenek Nye 
hatalmi táblázatának gazdasági hatalmi sorába. A kínai vonzás hatalmának növekedé-
sén keresztül jelentős mértékben befolyásolhatja a jövőben a világgazdasági folyamato-
kat, valamint a regionális és globális gazdasági, illetve politikai fejlődési pályákat.

A hatalmi mix

A hatalmi mix ezen elemei természetesen nem új jelenségek. Minden országnak, sőt 
minden nemzetközi szereplőnek ezekből tevődik össze a hatalma vagy befolyásolási 
képessége. Ugyanakkor a különböző szereplők hagyományosan más és más mértékben 
rendelkeznek az egyes hatalmi típusokkal. A smart power, vagyis a különböző hatalmi 
típusok kombinációja tehát nem más, mint az adott nemzetközi szereplő befolyásolási 
képességeinek összessége. A hatalmi összetevők felhasználási arányainak megváltozta-
tása azért került a figyelem középpontjába, mert a világ megváltozásával, a nemzetközi 
kapcsolatok alakulásával az egyes hatalmi típusok hatékonysága és ezáltal fontossága 
változott meg. A hidegháború végével az Egyesült Államok maradt az egyetlen szuper-
hatalom, katonai és gazdasági értelemben is a világ vezető hatalmává vált. 2001. szep-
tember 11., majd az afganisztáni és iraki szerepvállalás nehézségei mégis azt mutatták, 
hogy pusztán katonai eszközökkel már nem biztosítható egyetlen ország dominanciája 
sem. A világgazdaság globalizálódása relativizálta a nemzeti gazdasági hatalom fogal-
mát. A kommunikációs forradalom mind több nem állami szereplőnek tette lehetővé 
a nemzetközi folyamatok befolyásolását. Nye analógiájával élve az átalakulóban lévő 
nemzetközi rendszerben a nagy játszma már egy háromszintes sakktáblán folyik. 

Ennek felső szintje a katonai hatalmi játszma, amelyben elsődlegesen államok vesz-
nek részt, de már ezen a szinten is egyre több új szereplő jelenik meg. Ilyenek a nemzet-
közi terrorista szervezetek, a magán biztonsági cégek vagy a magánhadseregek. 

A középső szint a gazdasági kapcsolatok alakulása. Itt az államok mint elsődleges 
szabályozók mellett nagyon fontos szerepet játszanak a nemzetközi szervezetek (WTO, 
EU, NAFTA stb), a transznacionális vállalatok és a különböző érdekvédelmi szerveze-
tek, nem kormányzati szervek (NGO-k).

Az alsó szinten olyan – elsősorban transznacionális jelenségekhez kötődő – hatalmi 
játszmák zajlanak, mint a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem, a klímaváltozás elleni 
fellépés, a járványok kezelése, a szegénység visszaszorítása stb. Ezen a szinten az álla-
mok és a nem állami szereplők között nagyon sok az interakció, itt elsősorban a soft power 
eszközök alkalmazása a jellemző. Ez a szint az államok által nehezen kontrollálható.

Ezek a szintek ugyanakkor nem egymástól függetlenül léteznek, nem külön-külön 
kezelendők. Összefüggnek egymással, erősítik vagy épp kioltják egymást. Mint a ko-
rábbiakban láttuk, a gazdasági hatalom szorosan összefügg a vonzás hatalmával – bár 
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ezt mindaddig nem szoktuk felismerni, amíg erősítik egymást, csak akkor, amikor gyen-
gítik. A katonai hatalom ugyancsak kapcsolatban áll a soft power megnyilvánulásaival. 
Amint azt a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán Donald Rumsfeld védelmi miniszter 
kérdésére – Vajon több terroristát fogunk-e el, ölünk-e meg, rettentünk el, és győzünk 
meg mindennap, mint amennyit a terrorista csoportok és radikális papok toboroznak, 
kiképeznek és ellenünk küldenek? – válaszul Nye megfogalmazta, nehéz ezt az egyenle-
tet megoldani olyan stratégia nélkül, amely képes szíveket és a tudatot is megnyerni.13

A nemzetközi kapcsolatok szereplői a különböző szinteken eltérő mértékben képe-
sek jelen lenni, mivel a hatalmi eszközök közül nem feltétlenül rendelkeznek mind-
egyikkel, vagy nem tudják a rendelkezésükre álló eszközöket megfelelően alkalmazni. 
Vannak olyan szereplők, amelyek minden hatalmi típussal rendelkeznek, és azok kom-
binációját használják: ilyenek az államok, de egyre nagyobb mértékben a nemzetközi 
terrorista szervezetek is. Az államok esetében tehát az okos hatalom egyenlő magával 
a hatalommal, és sokkal helyesebb lenne smart use of powerről beszélni, azaz „a hatalmi 
összetevők okos kombinációjáról (felhasználásáról)”. 

A körülmények változásai alkalmazkodást követelnek meg az államoktól. Az új sze-
replők megjelenésére, illetve a régi szereplők befolyásának növekedésére meg kell talál-
ni az adekvát válaszokat, amelyek közül az egyik lehet a hatalmi mixen belüli változta-
tás, új eszközök alkalmazása, vagy feledésbe merült, háttérbe szorult eszközök előtérbe 
helyezése. A kétpólusú világ katonai szembenállásának megszűnésével, a határokon át-
nyúló kihívások megjelenésével, a világgazdaság globalizálódásával, a transznacionális 
vállalatok befolyásának növekedésével és a kommunikációs forradalom következtében 
megerősödő nem állami szereplők előtérbe kerülésével az államok új típusú kihívások-
kal kerülnek szembe, s ezekre más és más eszközökkel lehet hatékony válaszokat adni. 
Ez egyben azzal is jár, hogy nemcsak a különböző nemzetközi szereplői csoportok kö-
zötti erőviszonyok alakulnak át, hanem az egyes csoportokon belüli viszonyok is.

Az állami szereplők esetében a hard és a soft power elemeinek fontossága változik 
meg az új kihívók és kihívások tükrében. Ez közvetett módon azt is mutatja, hogy az 
országok relatív befolyásolási képessége a nélkül változik meg, hogy az érdekérvénye-
sítési eszközei megváltoznának. Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a 21. században a soft 
power eszközök szerepe megnő, akkor logikusan következik, hogy azok az országok, 
amelyek relatíve kisebb hard power eszközökkel rendelkeznek, és korábban ennek kö-
vetkeztében kisebb befolyással bírtak, a jövőben nagyobb lehetőséget kapnak érdekeik 
érvényesítésére. Ráadásul a vonzás hatalmának növelése – szemben a katonai hata-
lommal – nem annyira tőkeigényes, így a szegényebb országoknak is előrelépési le-
hetőséget jelenthet. A vonzás hatalma az átalakuló világgazdaságban, a kereskedelmi 
kapcsolatok javításáért és a közvetlen tőkebefektetésekért folyó küzdelemben ugyan-
csak nagy szerepet kap. A globalizáció eredményeként a gazdasági kapcsolatok lénye-
gesen átalakulnak, változásuk dinamikája folyamatosan nő. Az információáramlás 
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felgyorsulásával az egyes nemzeti piacokról kialakuló kép meghatározó a nem állami 
gazdasági partnereknek. A gazdasági szankciók és a kifizetések mellett egyre növekvő 
jelentőségre tesz szert a gazdasági környezet vonzó jellege, kiszámíthatósága, a ked-
vező befektetési környezet. Ezek a paraméterek már elsősorban soft power eszközök, 
amelyek alakítása időigényes, központilag nehezen kontrollálható, ugyanakkor kevés-
bé tőkeigényes lehetőség. Szükségessé teszi egyrészt a gazdasági szereplőkkel történő 
folyamatos egyeztetést, véleményük, igényeik meghallgatását, másrészt a világgazda-
ság apró változásainak állandó nyomon követését.

A soft power és ahhoz kapcsolódva a public diplomacy intézményi és politikai fel-
tételeinek megteremtése okozza a legnagyobb kihívást a jelenlegi helyzetben, ami a 
nemzetközi rendszer hosszú távú strukturális átalakulásának a következménye. Ez a 
nemzetközi kapcsolatok szinte minden résztvevőjére kihat. Az állami szereplők részé-
ről elsősorban kihívás, amelyre részben a társadalmi diplomácia eszközeivel tudnak 
válaszolni, a nem állami szereplők számára pedig kibővülő lehetőségeket kínál.

A public diplomacy – bár definíciója folyamatosan bővül – a nemzeti érdekek érvénye-
sítése más országok nem állami szereplői felé. A kifejezés 1965-ből, Edmund Guillontól 
származik. A Murrow Center akkori kiadványa szerint a public diplomacy „a társadalmi 
magatartás befolyásolását célozza más országokban”. 1987-ben az amerikai külügymi-
nisztérium már mint más országok közvéleményének tájékoztatása és befolyásolása 
tesz róla említést. 1997-ben a United States Information Agency (USIA) a külföldi társada-
lom megértése, tájékoztatása és befolyásolása kifejezést használja. 2008-ban Glassman 
amerikai külügyi államtitkár tovább bővíti a definíciót, amikor arról beszél, hogy a tár-
sadalmi diplomácia feladata „a külföldi közvélemény megértése, tájékoztatása, meg-
nyerése és befolyásolása”.14 A definíció bővülése jól mutatja, hogy az állam–nem állami 
szereplő kapcsolatrendszer folyamatosan alakul, és az államoknak az egyirányú köz-
léstől el kellett, és még inkább el kell majd mozdulniuk a jövőben a kétirányú kommu-
nikáció felé, amennyiben hatékonyan kívánják befolyásolni a nem állami szereplőket, 
és kanalizálni befolyásukat a számukra kedvező irányba.

A nemzetközi rendszer strukturális átalakulása, valamint az információs és kommu-
nikációs forradalom a transznacionális hálózatok alakulásának köszönhetően erősíti 
a nemzetközi nem állami szereplőket (legyen szó INGO-król, TNC-kről vagy nemzet-
közi terrorista szervezetekről). A jelenséghez több tényező is hozzájárult. Egyik és ta-
lán a legfontosabb – ami a globalizáció felgyorsulását is alapvetően befolyásolta – a 
kommunikáció terén elért óriási fejlődés. Törő helyesen mutat rá: „A kommunikáció, 
a konzultáció és a koordináció költségeinek drasztikus csökkenése óriási mértékben 
megkönnyítette a nem kormányzati szervezetek számára a politikai határokon átnyúló, 
transznacionális működési és szervezési formáinak kialakítását.”15 Keohane és Nye a 
hálózatok fejlődésének három elemét jelöli meg a legfőbb okként: a hálózati kapcso-
latok számának és sűrűségének növekedését, az intézmények fejlődési sebességének 
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növekedését és a hálózatokban részt vevők nemzetköziesedését.16 A hálózatok részt-
vevői ugyanis anélkül tudnak együttműködni, hogy hosszadalmas és költséges proce-
dúrák során felépített állandó intézményi struktúrát, hierarchiát kellene létrehozniuk.  
A „szervezet” bővülése folyamatos lehet, fizikai korlátoktól mentesen csak az adott 
közös érdeklődési kör vagy cél mentén szerveződik.

A másik tényező a nem állami szereplők rendelkezésére álló források növekedése, 
amely egyfelől a működéshez való pénzügyi hozzájárulások emelkedéséből, másfelől 
a szervezetek illetve hálózatok résztvevői számának növekedéséből adódó emberierő-
forrás-bővülésből tevődik össze.

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 tűzésére, megoldására jön létre, érthető, hogy az adott kérdés-
ben akár még az állami szerveknél is alaposabb, részletesebb információkkal, és ennek 
köszönhetően nagyobb elismeréssel rendelkezik. Nem véletlen például, hogy amikor a 
nemzetközi környezetvédelmi NGO-k tematizálni kezdték a globális felmelegedés kér-
dését, és kritizálni az Egyesült Államokat hatalmas olajfogyasztása miatt, Washington 
elzárkózása a probléma érdemi kezelésétől és ennek látványos megnyilvánulásaként 
a kiotói protokoll ratifikálásának elmaradása az ország megítélésének, vagyis vonzási 
hatalmának csökkenését eredményezte.

A vonzás hatalma alkalmazásának nehézségei

A soft power nehezen definiálható – és még nehezebben mérhető – volta miatt a jelen-
tőségét elsősorban a hiánya esetén felmerülő hátrányokkal, költségekkel lehet indirekt 
módon kimutatni. Ez lehet közvetlenül jelentkező vagy csak áttételesen kimutatható 
hátrány. Kelly mutat rá az iraki beavatkozás kapcsán, hogy „Bush úgy kezdte meg 
a háborút, hogy sem széles katonai koalíciót, sem ENSZ-felhatalmazást nem sikerült 
biztosítania. Ennek két közvetlen következménye lett: az Amerika-ellenes érzelmek fel-
erősödése, ami segítette a terroristatoborzást; és a magasabb háborús és újjáépítési költ-
ségek.”17 Ha az ENSZ BT felhatalmazást adott volna a katonai fellépésre, akkor min-
den bizonnyal hamarabb sikerült volna egy szélesebb koalíciót létrehozni. Törökország 
akkor talán hozzájárul az északi front megnyitásához, és a nemzetközi szervezetektől 
is jelentősebb támogatást kap kormány az újjáépítéshez.18 Nem közvetlen módon, de 
egyértelműen kimutatható az is, hogy amennyiben egy nemzetközi szereplő nem fordít 
kellő figyelmet vonzási hatalmának fenntartására politikai értelemben, annak ugyan-
csak megfizeti az árát. Konkrét példánál maradva, „ha az Egyesült Államok annyira 
népszerűtlen egy országban, hogy Amerika-pártinak lenni belpolitikai öngyilkosság, 
akkor a politikai vezetők nem fognak segítséget nyújtani. (…) Pervez Musarraf elnök 
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komplex problémával néz szembe, amikor egyszerre próbálja segíteni az Egyesült 
Államokat a terrorizmus elleni küzdelemben, és kezelni a választók Amerika-ellenes 
érzelmeit. (…) Japán esetében az Egyesült Államok széles elfogadottsága a közvéle-
mény szemében hozzájárult ahhoz, hogy a hatalmon lévő elitek mindig folytassák az 
együttműködést az Egyesült Államokkal.”19 A koalícióépítésnek, illetve a nemzetközi 
szervezetek kereteiben való együttműködésnek kézzelfogható haszna is van: egyrészt 
a terhek megosztása lehetővé válik, így a hatalmi mix katonai és gazdasági összetevői 
kedvezőbben alakíthatók, másrészt a morális elfogadottság is erősebb nemzetközi szin-
ten, ami a vonzás hatalmát tovább erősíti. Az így kialakuló okos hatalom lényegesen 
nagyobb befolyásolási képességet eredményez.

A smart power alkalmazhatóságával szemben több kritika is megfogalmazódik. Min-
denekelőtt az, hogy nincs objektív mértéke a soft és hard power elemek megfelelő kom-
binációjának. Nehezen igazolható egyrészt, hogy az adott helyzetben vagy adott kér-
désben egyik kombináció jobb-e, mint a másik; másrészt hogy a vonzás hatalmának 
alkalmazása nélkül rosszabb lenne a probléma megoldásának kimenetele. 

A klasszikus vesztfáliai felfogás szempontjából vizsgálva az okos hatalom fontos ne-
gatívuma, hogy alkotóelemeinek csak bizonyos részeit képesek az államok ellenőrizni. 
A nem állami szereplők, különösen a média tevékenységén keresztül a demokratikus 
berendezkedésű országok kormányai nem képesek kontrollálni, de sok esetben még 
csak befolyásolni, számukra kedvező irányba terelni sem. A nemzetközi intézmények 
működését sem képes egy-egy ország kizárólag a saját igényei szerint alakítani. Koráb-
ban a katonai képességet (hard power) tekintették kizárólagos állami monopóliumnak, és 
a hagyományos fegyveres konfliktusokban lehetett nagy biztonsággal következtetéseket 
levonni azok kimenetelére a mérhető katonai képességek ismeretében. Mára azonban ez 
a hatalomtípus is kis mértékben relativizálódott. Igaz ugyan, hogy az erőszak mono-
póliuma, és így a katonai eszközök használata, legálisan továbbra is csak az államokat 
illeti meg, de bizonyos nem állami szereplők aszimmetrikus hadviseléshez szükséges de 
facto harcászati képessége növekedett. A hidegháborús szembenállás felszámolása után 
pedig az aszimmetrikus hadviselés került a nemzetközi konfliktusok homlokterébe.

A smart power kritikájaként kétségkívül fel lehet hozni azt is, hogy a szövetségi rend-
szerekre és nemzetközi szervezetekre alapozott érdekérvényesítés szükségszerűen bi-
zonyos fokú kiszolgáltatottsággal is jár. A konszenzuskeresés során a már eredményes 
és még elfogadható megoldásokat kell megtalálni, ami lényegesen leszűkítheti az adott 
szereplők mozgásterét.

Ugyancsak vitathatatlan, hogy a soft power elemek mindig hosszabb távon hoznak ered-
ményt, gyakran indirekt módon működnek, és az adott helyzetben nem minden esetben 
változtathatók meg. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt lerombolhatók, mint amennyi 
idő alatt létrejönnek. Meglétük erősíti a hatalmi mixet, de mint láttuk, hozzáadott értékét 
legfőképpen a hiányuk esetén felmerülő költségekkel tudjuk kézzelfoghatóvá tenni.
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Összegzés

A smart power soft power elemeinek nehezebb alakíthatósága ellenére a 21. században 
azokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. A transznacionális kihívások, a gazdaság 
globalizálódása, a nemzetközi szereplők számának növekedése kikényszerítik az al-
kalmazkodást. Az Egyesült Államok már a hivatalos politika szintjére emelte azt a fel-
ismerést, hogy az új kihívásokra új eszközökkel vagy a rendelkezésre álló eszközök 
újfajta alkalmazásával kell reagálni. Barack Obama elnök beiktatási beszédében úgy fo-
galmaz: „A korábbi generációk… megértették, hogy a hatalmunk önmagában nem véd 
meg bennünket, és nem is teszi lehetővé, hogy kedvünk szerint cselekedjünk. Ehelyett 
tudták, hogy a hatalmunk óvatos alkalmazásán keresztül növekszik; a biztonságunk 
ügyünk igaz voltából, példamutatásunk erejéből, az alázatosság és önmérséklet nemes 
tulajdonságaiból ered.”20

Megszületett a felismerés, hogy a hatalmas katonai és gazdasági hatalom a mai nem-
zetközi szereplők számára nem elegendő, ha nem rendelkeznek azzal a képességgel, 
hogy céljaikat vonzással és ne kényszerítéssel érjék el. A vonzás képessége, ami az adott 
ország nemzetközi megítélésén, értékein, kiszámíthatóságán, kultúráján, cselekedetei-
nek legitimitásán alapul, egyre nagyobb mértékben járul hozzá a 21. század kihívásai-
nak való megfelelés képességéhez. A meggyőzés, illetve a vonzás képessége a nemzet-
közi érdekérvényesítésben a jövőben egyre nagyobb szerepet kap, akár a multilaterális 
nemzetközi fórumokon történő koalícióépítésre, akár a gazdasági szereplők számára 
vonzó lehetőségek megteremtésére gondolunk. A diplomácia – multilaterális, kétol-
dalú vagy társadalmi diplomácia – felértékelődik. Az együttműködés, a demokratikus 
értékek terjesztése előtérbe kerül. Az országok egyre több szereplő által befolyásolt po-
litikai és gazdasági megítélése döntő tényezővé válhat.

Ha az új realitásokból kiindulva a világ jelenlegi legnagyobb katonai és gazdasági 
hatalmával rendelkező ország a smart power koncepcióját követve a korábbinál nagyobb 
hangsúlyt kíván helyezni a kényszerítés helyett a vonzás hatalmának erősítésére, ak-
kor az minden bizonnyal azzal is jár, hogy a jövőben a soft power eszközök jelentősége 
növekszik. Ebből pedig következik, hogy azok az államok vagy akár nem állami sze-
replők, amelyek eddig nem tudták leküzdeni hátrányukat a katonai vagy gazdasági 
hard power eszközök terén, új lehetőségeket kapnak arra, hogy a soft power eszközök 
megfelelő alkalmazásával növeljék relatív hatalmukat.

Megfontolásra érdemes, hogy a smart power koncepciót ennek a lehetőségnek a priz-
máján keresztül szemléljük, és a minden ország által egységesen, de nem egyenlő mér-
tékben birtokolt smart power eszközöket okosan fejlesztve és kombinálva, a nemzetközi 
kihívásoknak és lehetőségeknek jobban megfelelő módon alkalmazva a saját javunkra 
fordítsuk.
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