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“Quyền lực mềm” là khái niệm do Giáo sư Joseph S.Nye đưa ra vào cuối những năm 1980 và thuật ngữ này
hiện đang được các nhà phân tích cũng như các chính trị gia sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
Quyền lực mềm là gì? Đó là khả năng đạt được những gì bạn muốn thông qua sự hấp dẫn hơn là ép buộc
hoặc thanh toán, nó phát sinh từ sự hấp dẫn của nền văn hóa, lý tưởng chính trị và các chính sách của một quốc gia. Trái ngược với
quyền lực mềm là quyền lực cứng - tiềm lực về quân sự và kinh tế của một quốc gia, nó giúp các quốc gia bảo vệ chủ quyền, bảo vệ
mình khỏi các mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố và khẳng định vị thế của mình trên thế giới. Nhưng trong thời đại toàn cầu hóa
ngày nay, quyền lực cứng không phải là tất cả.
Giáo sư Nye đã khẳng định trong cuốn sách của mình rằng, quyền lực mềm mới là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các tổ chức
khủng bố và giúp giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu bằng cách đoàn kết các quốc gia. Quyền lực thông minh không cứng
cũng không mềm. Nó là cả hai.
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