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Van-e potenciál a német–orosz együttműködésben 
Hegyi-Karabah kapcsán?
Philipp Siegert

Bevezetés

Közel két évtizede már, hogy megmerevedett az Azerbajdzsán és Örményország 
közötti konfliktus, és azóta is a „sem béke, sem háború” állapot jellemzi az ottani 
helyzetet. A térséggel kapcsolatos feszültségek az 1988–1994 között zajló háború 

végét követően is megmaradtak, mint ahogy Baku és Jereván ellenséges politikai reto-
rikája is. Ám az utóbbi néhány évben egyre konfrontatívabbá válik a felek álláspontja, 
ami még kiegészül az azerbajdzsáni védelmi költségvetés jelentős emelkedésével is.

A külső szereplők – pl. az EBESZ minszki csoportja, az Európai Unió vagy épp az 
Oroszországi Föderáció – rendezési erőfeszítései még valamiféle hideg békét sem tud-
tak elérni, nemhogy valódi, tartós megoldást. A „sem béke, sem háború” állapotában a 
2007-es madridi elvek (Madrid Principles) meghirdetése óta sem történt érdemi változás. 
Viszont a karabahi konfliktusra irányuló nemzetközi figyelem a helyzet egyre insta-
bilabbá válásával és a régió egészét destabilizáló háború veszélyének növekedésével 
párhuzamosan némiképp erősödött. A 2008-as grúziai háború tovább növelte a kocká-
zatot azzal, hogy precedenst teremtett a posztszovjet határok erővel történő megváltoz-
tatására.

Az Oroszországi Föderáció egyike a konfliktust meghatározó szereplőknek, így az 
orosz külpolitika kiemelt érdeklődésre tarthat számot. Moszkva több csatornán is ké-
pes a folyamatokat befolyásolni, többek között földrajzi pozícióján, a minszki csoport-
ban elfoglalt helyén, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetén és a regionális kato-
nai jelenlétén keresztül.

Európai szinten elsősorban Franciaország játszik aktív szerepet, főleg a minszki cso-
portban betöltött társelnöki funkciója révén, ám nem hagyható figyelmen kívül az or-
szágban élő jelentős örmény kisebbség szerepe sem.

Jelen tanulmány azonban Németországnak a konfliktusrendezésben betöltött 
lehetséges szerepével foglalkozik, mégpedig azért, mert az EU-tagállamok közül 
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valószínűleg Berlinnek van a legszorosabb kapcsolata Moszkvával. Így az elemzés célja, 
hogy feltárja, van-e Oroszországnak és Németországnak (az EU keretében) olyan közös 
érdeke, amelynek alapján együttesen léphetnének fel a térség stabilitása és a konfliktus 
hosszú távú megoldása érdekében. Németországot, mint az uniós fellépés lehetséges 
kezdeményezőjét vagy támogatóját vizsgáljuk, nem pedig mint egyedül cselekvő külső 
szereplőt.

Ez az együttműködési potenciál már korábban is felkeltette mind a politika, mind 
a tudomány érdeklődését. Ennek kapcsán célszerű felidézni az Angela Merkel kan-
cellár és Dmitrij Medvegyev akkor orosz elnök által 2010 júniusában aláírt „mesebergi 
memorandumot”, s az azt még ugyanabban az évben követő, Nicolas Sarkozy által is 
szignált „deauville-i nyilatkozatot”. Noha akkor a Moldova–Transznyisztria-konfliktus 
volt a középpontban, és a tervezett együttműködés végül nem valósult meg, mégis ér-
dekes egy hasonló német–orosz összefogás lehetőségét megvizsgálni Hegyi-Karabah 
vonatkozásában.

A tanulmány három kérdést jár körül:
1. Hogyan értékeli a konfliktust és annak stratégiai következményeit Oroszország 

és az Európai Unió/Németország?
2. Milyen közös vagy legalább komplementer érdekek léteznek, amelyek mentén 

egy aktív, az egész Dél-Kaukázus stabilizációját, különösen pedig a Hegyi-
Karabah körüli konfliktus rendezését célzó együttműködést előre lehetne moz-
dítani?

3. Van-e olyan befolyásolási eszköz, hatalom, melynek közös használatával nyo-
mást lehetne gyakorolni, illetve amely ösztönzően hatna a konfliktusrende-
zésre?

Ezek megválaszolása öt lépésben történik. Elsőként a német és az orosz külpoliti-
kát meghatározó, vonatkozó alapelveket (vagy „ideológiai” alapokat) körvonalazza a 
tanulmány, kiemelve ezzel azokat a konceptuális kereteket, amelyek alapján az együtt-
működés megvalósulhat. Ez segíthet megvilágítani a konfliktus megítélésében talál-
ható különbségeket – ha egyáltalán vannak. Második lépésként azokat a német–orosz 
kétoldalú kérdéseket kell meghatározni, amelyeket a kaukázusi helyzet befolyásol vagy 
befolyásolhat. A harmadik lépés során az egy adott kérdésben a német–orosz együtt-
működést lehetővé tevő közös érdekeket keressük. A negyedik lépés célja, hogy felmér-
je Örményországnak és Azerbajdzsánnak a közös nyomásgyakorlás/ösztönzés esetén 
várható reakcióját. Végezetül a tanulmány azt kívánja felmérni, hogy Németországnak 
(az EU keretein belül) van-e bármilyen eszköze arra, hogy Oroszországot rábírja, ve-
gyen részt Hegyi-Karabah kérdésének a közös megegyezésen alapuló rendezésében.

Bár jelen elemzés természetesen figyelembe veszi az elmúlt évek német–orosz, 
illetve orosz–európai uniós bilaterális kapcsolatait, azokra csak a hegyi-karabahi 
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konfliktus kapcsán releváns mértékben tér ki. Nem kívánja elemezni a hidegháborút 
követő időszak német–orosz viszonyának fejlődését vagy Oroszország és az Európai 
Unió kapcsolatait, sem pedig a Szovjetunió felbomlását követő biztonságpercepciókat 
és azok változását, ahogyan  más posztszovjet befagyott konfliktusokat sem. A hang-
súly kizárólag a hegyi-karabahi konfliktuson van, amelyet a fent említett kérdések 
mentén tanulmányozunk. A levont következtetések célja, hogy meghatározzuk, lehet-
séges-e az együttműködés Németország és Oroszország között a hegyi-karabahi konf-
liktus rendezése kapcsán.

Szakirodalmi áttekintés

A Dél-Kaukázus európai uniós stratégiai értékelését nagyrészt az uniós tagállamok 
intézményei végzik, elkészítésük nem a közös uniós intézmények szintjén történik. 
Többek között a német székhelyű Institute for European Policy (IEP), a Foundation for 
Science and Policy (SWP), valamint két jelentős német alapítvány, a szociáldemokrata 
Friedrich Ebert Stiftung (FES) és a konzervatív Konrad Adenauer Stiftung (KAS) készí-
tett tanulmányokat a hegyi-karabahi konfliktus problémájáról.

A Friedrich Ebert Stiftung 2010-ben egy átfogó tanulmányt tett közzé az Európai 
Unió és Oroszország biztonsági témájú együttműködéséről. Egy másik részletes elem-
zés – melyet a KAS publikált 2011-ben – részben a mesebergi memorandummal foglal-
kozik, részben pedig általánosságban az európai biztonsági struktúrákkal.

Ugyanakkor mégis úgy tűnhet, hogy elsősorban az IEP koncentrál Hegyi-Karabahra; 
két legutóbb megjelent tanulmányukra jelentős mértékben támaszkodhatott e sorok 
írója, ugyanis azok az Európai Uniónak a konfliktusban játszott szerepét elemezték.1 
Az IEP tanulmányai nemcsak azért kiemelkedőek, mert a konfliktus hátterét és hatásait 
is bemutatják, hanem mert politikai ajánlás(oka)t is tartalmaznak. Idén februárban a 
berlini székhelyű SWP is készített egy tanulmányt Hegyi-Karabahról, amely a nem-
zetközi politikai hátteret tekinti át, és a konfliktus lehetséges következményeit elemzi.2

További tagállami elemzésként említhető az Észt Külügyi Intézet (Estonian Foreign 
Policy Institute) által 2011-ben készített írás, amely Oroszország minden bilaterális 
– más országokkal és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott – kapcsolatát elemzi.3

Oroszország külpolitikájának ennél is átfogóbb áttekintését a Finn Védelmi Minisz-
térium készítette el 2012-ben. Ez a jelen elemzéshez is értékes alapul szolgált, hiszen 
a hegyi-karabahi konfliktust kiemelten tárgyalja, annak hatását az orosz érdekeken 
keresztül szemléli, továbbá beleveszi a gondolkodásba az orosz „biztonságértelmezési 
kultúrát” is.4 Nemrégiben született egy hasonló, bár az orosz külpolitikának és gyöke-
reinek sokkal tömörebb elemzését adó anyag, amit egy olasz think tank (ISPI) jelentetett 
meg.
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A Dél-Kaukázus (és általában minden posztszovjet konfliktus) természetesen már 
a 2008-as grúz–orosz háború előtt nagyobb hangsúlyt kapott orosz részről, mint eu-
rópairól, akárcsak ma. A Kreml arra törekszik, hogy a nemzetközi ügyekben képvi-
selt általános álláspontját ismerjék és elismerjék – mint ahogyan az az idén februárban 
kiadott külpolitikai stratégiájában is megjelenik.5 A dokumentum leszögezi, hogy az 
Oroszországi Föderáció kiszámítható, stabil partner a nemzetközi színtéren; egyértel-
művé teszi azon érdekeit, melyeket jobb, ha más szereplők nem vonnak kétségbe, és 
nem cselekednek azok ellen. A 2009-ben megjelent „Az Oroszországi Föderáció nem-
zeti biztonsági stratégiája 2020-ig” című koncepció6 szintén értékes forrás a nemzetközi 
konfliktusokról szóló orosz álláspont megértéséhez.

A nonprofit szektorban több olyan intézmény is dolgozik, amely az ország külpoli-
tikájának elemzését, illetve véleményezését kínálja. Az egyik a Valdai Klub. Ez tulaj-
donképpen egy vitaklub, olyan magas rangú tagokkal és előadókkal, akik nemcsak a 
Kreml intézkedéseire reagálnak, hanem alkalmasint betekintést engednek a politikai 
döntéshozatal rendszerébe is. Nemrég egyik tagja, Dmitrij Trenyin az Oroszország és 
a FÁK-államok közti jövőbeli kapcsolatot elemezte, kiemelve néhány érdekes tényezőt, 
amelyek Oroszország Örményországgal és Azerbajdzsánnal való kapcsolatát alakítják.7

A Russia in Global Affairs főszerkesztője, Fjodor Lukianov időnként szintén publi-
kál a Valdai Klub keretein belül, miközben saját think tankje is kiemelkedően precíz 
elemzéseket közöl az orosz külpolitikáról. Legutóbb a Russia in Global Affairs megjelen-
tetett egy cikket, amely azon kihívások következményeivel foglalkozik, amelyeket a 
Dél-Kaukázus jelent a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete és legfőképpen annak 
kulcsszereplője, Oroszország számára.8

Ezzel a bőséggel szemben uniós szinten, egészen a közelmúltig, releváns (nyílt forrá-
sú) publikáció és/vagy politikai megfontolás a Kaukázus régióját tekintve gyakorlatilag 
nem volt. Több hivatalos dokumentum is létezik – mint például az ENPI (European 
Neighbourhood & Partnership Instrument) Örményországot és Azerbajdzsánt illető 
stratégiai elemzései –, de annak hiányossága, hogy nincs benne átfogó stratégia Hegyi-
Karabah vagy az egész Dél-Kaukázus számára.

Ugyanakkor igen érdekes a nemrégiben megjelent, az Európa következő elkerülendő 
háborúja (Europe’s Next Avoidable War) címet viselő és az EU-nak az adott konfliktusban 
játszott szerepét elemző kiadvány.9 A kötet irányadó és hiteles magyarázatokat ad az EU 
eddigi külpolitikai álláspontjairól, és a jövőre vonatkozó ajánlásokat is megfogalmaz. 
A könyv többek között az EU egyik legbefolyásosabb politikai alakjának, az Európai 
Néppárt (Kereszténydemokraták) elnökének, Elmar Broknak az írását is tartalmazza.

Egy másik intézmény, az Európai Stabilitási Kezdeményezés (European Stability 
Initiative, ESI), amelynek Berlin, Brüsszel és Isztambul a székhelye, szintén készített a 
hegyi-karabahi konfliktus szempontjából releváns tanulmányokat. Példaként említhe-
tő Oroszország közel-külföldi „privilegizált érdekeinek” elemzése (2009), továbbá az az 



96 Külügyi Szemle

Philipp Siegert

értékelés, amit Azerbajdzsánnak az Európa Tanácshoz való hozzáállásáról írtak (2013). 
Ez utóbbi szintén hasznos forrásnak bizonyult e tanulmány megírásához.10 Emellett 
több, nemrégiben publikált könyv és tanulmány is hozzájárult a hegyi-karabahi konf-
liktus jelen értékelésének megszületéséhez. Ezekre a szerző a további szövegrészekben 
hivatkozni fog.

Németország és Oroszország külügyminisztériuma egyaránt megjelentette azokat 
a kulcsfontosságú dokumentumokat, melyek az alapvető nemzeti érdekeik körülha-
tárolását és a nemzetközi kapcsolatok természetének értelmezését tartalmazzák. Míg 
a német koncepció (Gestaltungsmächtekonzept) meglehetősen homályos, és csak néhány 
általános külpolitikai irányvonalat vázol fel, addig az orosz dokumentum viszonylag 
egyértelmű értelmezését adja az Oroszországi Föderáció rövid és középtávú céljainak, 
érdekeinek. Az orosz külügyminisztérium anyaga részletesen bemutatja az ország stra-
tégiai érdekeit – ami Hegyi-Karabahra (vagy legalábbis a Dél-Kaukázusra) is vonatkoz-
tatható.

Végül, a tíz éve kidolgozott „Biztonságos Európa egy jobb világban. Európai bizton-
sági stratégia”11 is tartalmaz néhány utalást arra vonatkozóan, hogy mik az EU straté-
giai prioritásai a térségben. A legutóbbi német koncepcióhoz hasonlóan, ez is inkább 
általános megfogalmazásokkal teli, és alig mond többet annál, hogy a Dél-Kaukázus 
fontos régió.

Külpolitikai alapelvek és a hegyi-karabahi konfliktus értelmezése

Nyilvánvaló, hogy a konfliktusra irányuló német és orosz figyelem eltérő mértékű. 
Oroszország számára a Hegyi-Karabahban zajló események nagy fontossággal bírnak, 
hiszen az ország igen közel helyezkedik el – Churchill elhíresült mondását parafrazálva − 
a „lágy altestéhez”: a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közt fekvő területeihez. Történe-
tesen éppen Oroszország volt az, aki a karabahi konfliktusban a háborúzó felek között 
közvetített, és 1994-ben a viszonylagos békét kikényszerítette. A kilencvenes években, 
részben saját átalakulása miatt, Moszkva csak kevés figyelmet tudott a konfliktusra for-
dítani. Vlagyimir Putyin első elnöksége alatt (2000–2004) a „közel-külföld” koncepciója 
– olyan területek összefoglaló neve, melyekhez kiemelkedő orosz geopolitikai és biz-
tonsági érdekek kapcsolódnak – ismét nagyobb hangsúlyt kapott az orosz külpolitika 
alakítása során.12

Az e „közel-külföldbe” beletartozó dél-kaukázusi köztársaságok az orosz regionális 
politika középpontjában találják magukat. Azerbajdzsán ma is fontos szerepet játszik 
az orosz gáz- és olajexport tekintetében, annak ellenére, hogy az az utóbbi években 
csökkent.13 Örményország katonai-politikai szempontból fontos a Kremlnek, hiszen 
egyedül ott működik legitim államközi szerződés alapján orosz katonai támaszpont a 
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Dél-Kaukázusban (a 102-es bázis Gyumriban), miután Azerbajdzsán 2012 decemberé-
ben az addig az oroszok által bérelt gabalai radarállomásra vonatkozó megállapodást 
nem hosszabbította meg.

A Kreml külpolitikai gondolkodásának öt fő eleme, sarokpontja van: a globális 
multipolaritás előmozdítása, az izolációtól való félelem, az orosz „speciális érdekek” 
érvényesítése, a nemzetközi jog betartásának biztosítása, valamint az orosz állampol-
gárok védelme otthon és külföldön egyaránt.14 Ami a nemzetközi kapcsolatok termé-
szetének általános értelmezését illeti, azt jól mutatja az akkori orosz elnök, Dmitrij 
Medvegyev által 2009-ben felvázolt európai biztonsági szerződés tervezete. A Kreml szem-
szögéből nézve a globális politikát ma is államok közti kapcsolatok alakítják, melyeket 
többek között az erőegyensúly megteremtésével és bizalomnövelő intézkedésekkel le-
het megszilárdítani. A tervezet azt mutatja, hogy az orosz politikai establishment az 1989 
utáni világot erősen destabilizáltnak tekinti, és miközben például az ENSZ és az EBESZ 
alapelveit meg kívánja tartani, a nemzetközi rendszer működését átalakítaná.15

Az orosz álláspont szerint a regionális kihívásokat jobban lehet több, kétoldalú 
egyezménnyel kezelni, mint egy multilaterális megállapodással. Még a felgyorsult glo-
balizáció idején is kiemelkedően fontos szerepet kap az orosz külpolitikai koncepció-
ban a geopolitika (amit a 2003-as európai biztonsági stratégia is elismer). Ez alapján a 
Kreml úgy tekint a nemzetközi arénára, mint egy olyan térre, ahol versenyeznie kell a 
befolyásért, hogy meghatározó földrajzi tényező lehessen; innen a geopolitika jellegű 
„érdekszféra” percepció. Moszkva regionális politikáját a Dél-Kaukázusban egyrészt a 
bilateralizmus és a Kreml által vezetett biztonsági együttműködés (KBSZSZ) jellemzi, 
másrészt az, hogy a multilaterális közvetítési erőfeszítések csak akkor érhetnek vala-
mit, ha azok az orosz érdekeket is figyelembe veszik (EBESZ minszki csoport).

A német – vagy inkább európai – oldalon a multilateralizmusra általában úgy tekin-
tenek, mint a regionális és a nemzetközi konfliktusok megoldásának legjobb módjára. 
Ez persze részben az európai külpolitika szerkezetéből következik – amelynek része 
Németország szinte egész külpolitikája, és ami nehezen teszi lehetővé az egyoldalú fel-
lépést –, részben pedig a külpolitikai gondolkodás egyik olyan alapelvéből, amit „di-
menziós megközelítésnek” (dimensional approach) neveznek.16

Ez azt mondja ki, hogy a konfliktusban érintett szereplők beazonosítása nem első-
sorban a földrajzi közelség révén történik, hanem a konfliktusnak a különböző érde-
kekre gyakorolt hatása révén is (tehát alapvetően olyan országok és szervezetek is ide 
tartoznak, amelyeket „a konfliktus érintettjeinek” nevezünk). Emellett az Európai Unió 
külpolitikája annak érdekében, hogy maximalizálja befolyását, annyi gazdasági és soft 
power eszközt használ, amennyit csak lehetséges, hiszen a hard power képességei korlá-
tozottak. Németország emellett néha más intézményeket és politikai szereplőket (pél-
dául civil szervezeteket) is megszólít – mint Oroszország –, melyeknek általában mind 
a soft, mind a hard power eszközök rendelkezésére állnak.
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Röviden, az európai külpolitika a következő jellemvonásokat mutatja: inkluzív, ko-
operatív, multilaterális, elismeri a globális jellegű kölcsönös függőséget, és kizárólag a 
legitim erőszak alkalmazását engedi meg. A felsorolt aspektusok közül több is magya-
rázatul szolgál arra, hogy a konfliktusok európai olvasata miért különbözik az orosztól.

Hegyi-Karabah erre jó példa, annak ellenére, hogy az Európai Unió kevéssé aktívan 
vállalt szerepet a térség körül kialakult konfliktusban (az egyedüli közvetlenül érintett: 
Franciaország). Ezt a tétlenséget nagyrészt három tényező magyarázza: a) Az EU-n be-
lül nincs közös koncepció a konfliktust illetően; b) még ha lenne is, a minszki csoporton 
kívül más multilaterális fórum létrejöttére alig van esély; és c) Oroszország jelenleg 
egész egyszerűen nem akarja megváltoztatni a status quót, mivel úgy ítéli meg, hogy 
egy lehetséges rendezés sértené az érdekeit.

Az európai uniós és az orosz nézőpont közti alapvető különbség az, hogy míg az 
utóbbi szerint a jelenlegi status quo elfogadható, addig az előbbi szerint nem. Látható-
an az EU úgy tekint a konfliktusra, mint a biztonság hiányának okára (ami például a 
Kaszpikum energiaforrásaihoz való európai hozzáférést is bizonytalanabbá és költsé-
gesebbé teszi), miközben az orosz oldal úgy értelmezi, mint regionális befolyásának 
„költségét” – amit elengedhetetlennek tart például a politikai iszlamisták sakkban tar-
tásához.17

Amint említettem, nincs európai koncepció a konfliktus megoldására, és az elemzők 
többször is rámutattak arra, hogy az Örményország és Azerbajdzsán számára készí-
tett európai szomszédságpolitikai akciótervei (2007–2013) ellentmondanak egymásnak 
azokon a pontokon, amelyek az országok Hegyi-Karabahra vonatkozó állításait tar-
talmazzák. Az még egyelőre nem világos, hogy ez az új, jelenleg tárgyalás alatt álló 
akcióterv keretein belül megváltozik-e.

A német–orosz kétoldalú kapcsolatok és Hegyi-Karabah

Bár a Berlin és Moszkva közötti kétoldalú együttműködés számos területet lefed, egy 
sem érinti közvetlenül a hegyi-karabahi konfliktust. Állami szinten Németország nem 
játszik annyira aktív szerepet a Kaukázusban, hogy a kérdés a német–orosz kapcsola-
tok bilaterális szintjén is megjelenjen, bár érdekes, hogy Németország közvetve pedig 
érdekelt a TRACECA projektben (Transport Corridor Europe–Caucasus–Asia, Európa–
Kaukázus–Ázsia Közlekedési Folyosó) a befolyásos, Friedrichshafen székhelyű Dornier 
Consulting Groupon keresztül, amely az EADS Company leányvállalata. 

Úgy tűnhet, hogy erős német gazdasági érdek fűződik a Kaukázus fejlődéséhez, 
ugyanakkor az is látszik, hogy Berlin jobban érdeklődik Azerbajdzsán, mint Örmény-
ország iránt. Az előbbit a német külügyminisztérium úgy ítéli meg, mint az euró-
pai energetika szempontjából jelentős országot; ezzel párhuzamosan azt is kimondja, 
hogy Németország „Azerbajdzsán legfontosabb partnere az Európai Unión belül”.18 
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(Miközben az orosz–örmény kapcsolatok sokkal jelentősebbek és szorosabbak, mint a 
német–azeriek.) Az itt említendő tényező Baku azon döntése, hogy az EU által preferált 
Déli Gázfolyosón keresztül szállít Európába gázt, nem pedig az orosz támogatást élve-
ző Déli Áramlaton keresztül.19

Az energiabiztonság értelmezésének szélesebb keretein belül az egész Kaukázus 
kétségkívül fontos régió. Azonban amennyire a hozzáférhető, nyilvános dokumentu-
mokból kitűnik, a térség nem jelent külön témát a német–orosz bilaterális kapcsolatok-
ban. Valószínűleg csak az energetikával kapcsolatos tárgyalások során kerül szóba, ami 
önmagában nem vonatkozik sem a regionális fejlesztésre, sem Hegyi-Karabah rende-
zésére. Ebben az összefüggésben érdemes volna szemügyre venni Berlinnek a minszki 
csoporton belüli tevékenységét (Németország az egyik részt vevő állam), hogy kiderít-
sük, szolgálhat-e ez a fórum jó kiindulási alapul egy közös német–orosz kezdeménye-
zéshez. Sajnálatos azonban, hogy a minszki csoport nyilvános dokumentumai alig fes-
tenek világos képet a fórumon belül betöltött német szerepről (vagy annak hiányáról).

Mindenesetre helytállónak tűnik az a kijelentés, miszerint a hegyi-karabahi konf-
liktus csekély jelentőségű a német–orosz bilaterális kapcsolatban érintett többi témá-
hoz képest. Jelenleg Berlin nem kívánja megkockáztatni, hogy feszültség keletkezzen 
a Moszkvával fennálló kapcsolatában. Igaz, hogy az azeri energiaforrásokért folyta-
tott küzdelem a „viszály almájaként” jelenik meg, de ez sokkal inkább befolyásolja 
Oroszország uniós kapcsolatait, mint a Németországhoz fűződő viszonyát. Érdemes 
észrevenni azt is, hogy egyetlen német cég sem vesz részt a Kaszpi-tengeri olajmezők 
kiaknázásában, legyen szó akár a Sah Denizről vagy az Azeri–Csirag–Gunesli (ACG) 
mezőről. Nincs tehát olyan erős német gazdasági érdekeltség a térségben, amely a né-
met–orosz kapcsolatok napirendjére emelné a konfliktust.

A német állami szerepvállalásnak a Kaukázusban tapasztalható, már említett korlá-
tozottsága ellenére látni kell, hogy az természetesen nem jelenti Berlin teljes tétlenségét 
a régióban. Németország valóban elkötelezett a Dél-Kaukázus fejlődése mellett, ami 
például az állami irányítást és elszámoltathatóságot illeti, annak érdekében, hogy a 
külföldi befektetők számára vonzóbbá váljon a régió.

Ehhez a német gazdasági fejlődésért és együttműködésért felelős minisztérium 
(BMZ) nyújt segítséget, a Nemzetközi Együttműködési Szervezeten (GIZ) keresztül. 
Ennek a keretei között dolgozták ki 2001-ben az ún. „Kaukázusi kezdeményezést” 
(Caucasus Initiative), amely külön-külön nyújt fejlesztési támogatást a dél-kaukázusi 
köztársaságoknak úgy, hogy közben multilaterális eszköz marad.20 Ez többnyire azon 
területek fejlesztésére vonatkozik, melyek valószínűleg nem fognak jelentős szerepet 
játszani sem a német–orosz kapcsolatokban, sem a hegyi-karabahi konfliktusban, így 
tehát politikailag nem érzékenyek – miközben önmagában a konfliktusrendezés során 
a párbeszéd elősegítéséhez és egymás kölcsönös megértéséhez bizonyosan hasznos 
alapként szolgál.
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Közös regionális érdekek és az együttműködés lehetőségei

Bár Oroszország kaukázusi érdekei és jelenléte is teljes mértékben – mind minőségé-
ben, mind intenzitását tekintve – különbözik a németországitól/európaitól, mégis ér-
demes közös vonásokat keresni. Mint ahogy arról már volt szó, az orosz és az európai 
félnek a karabahi status quoról való gondolkodásmódja (és fenntartásának szükségessé-
géről alkotott véleménye) igencsak eltér. Ugyanakkor mindketten elismerik, hogy ha ők 
ketten nem cselekszenek, annak kockázatai hosszú távon csak nőni fognak.

A stabilitás mint közös érdek

A jelenlegi helyzet megváltoztatása iránti európai uniós érdek egyrészt az EU azon 
céljából fakad, hogy stabil szomszédokat tudjon maga mellett; másrészt a demokrá-
ciaterjesztés, a jó kormányzás és az erős civil társadalom melletti elkötelezettségéből, 
melyek mind sérülnek egy prolongált konfliktus során. Ered továbbá az EU energia-
biztonság-növelési kényszeréből, melynek sikerességét beárnyékolja a Dél-Kaukázus 
instabilitása. 2009-ben, az Európai Bizottság kezdeményezésére indult el az „Európai 
Partnerség a Hegyi-Karabahi Konfliktus Békés Rendezéséért” (European Partnership for 
Peaceful Settlement of the Nagorno-Karabakh Conflict).21 E program eredménye egy öt civil 
szervezetből álló konzorcium, amely helyi projekteket támogat, a GIZ koncepciójához 
és hatásköréhez hasonlóan, a média bevonásával. Úgy tűnik tehát, hogy egyelőre ez a 
kötelezettségvállalás mértékének azon maximuma, melyben minden uniós tagállam 
egyetért.

Ez nem is okoz meglepetést, hiszen alapvető kérdésekben sincs a tagállamok között 
egyetértés, mint ahogyan azt a már említett, Örményország és Azerbajdzsán számára 
készített, részben önmaguknak is ellentmondó európai szomszédságpolitikai akcióter-
vek is példázzák. Ez azt is mutatja, hogy az EU nem kíván a konfliktusban közvetlenül 
érintett fél lenni, és ideálisabbnak találja az EBESZ-re hárítani a feladatot.

Moszkva szemszögéből a jelenlegi helyzet fenntartása jár ugyan bizonyos geopoliti-
kai előnyökkel, ugyanakkor egyre több kockázatot is rejt magában. Mint arról már szó 
volt, az instabilitás növekedése – vagy ami még annál is rosszabb, a bármely régióban 
bekövetkező káosz – komoly aggodalmat vált ki a Kremlből. Különösen igaz ez, ha a 
„közel-külföldet” érinti. A status quo fenntartása mögötti orosz érdek elsősorban a re-
gionális egyensúly felborulásától, másodsorban az abban játszott orosz szerep és súly 
megváltozásától való félelemből fakad. Ugyanakkor kizárólag a status quo fenntartása 
egyre kevésbé felel meg hosszú távú stratégiaként.

Tehát e tekintetben az uniós és az orosz érdekek, ha rövid távon nem is, hosszú tá-
von azonban nagyon is egyezhetnek. Komoly problémát jelent ugyanakkor a kaukázu-
si köztársaságoknak az Európai Unióhoz vagy az Eurázsiai Unióhoz való közeledése, 
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pontosabban a hozzájuk való csatlakozása. Ez ugyanis korlátozná a már említett, egye-
ző hosszú távú érdekekből fakadó együttműködés lehetőségét is.

A gazdaság fejlesztése mint közös érdek

A második közös érdek a régió gazdasági fejlesztése. Ez ugyanis stabilizálná a társa-
dalmat, és csökkentené a radikalizálódás lehetőségét, különösen ami a politikai iszlá-
mot illeti. Ebben a kérdésben Oroszország érdeke megegyezik az Európai Unióéval és 
a NATO-éval.

A régió néhány közös vállalkozásában orosz és uniós cégek együtt vesznek részt; 
ilyen például a Shah Deniz Konzorcium, melynek brit, francia és orosz vállalatok is 
tagjai.22 Az Európába gázt szállító BTE-gázvezeték Azerbajdzsánon, Grúzián és török 
területeken át fut, kikerülve Örményországot. Az ehhez hasonló üzleti vállalkozások-
ból származó hasznot ugyanakkor a vállalatok aratják le, a társadalom fejlesztése nem 
tartozik a tevékenységi körükbe.

Közös, állami finanszírozású, célirányos beruházási projekteket Németország és 
Oroszország nem valósított meg együtt, bár megfigyelhető az ilyenek indítására irá-
nyuló törekvés például Franciaország és Oroszország részéről Észak-Kaukázusban (a 
turisztikai potenciál növeléséért) – de ehhez hasonlóra délen nem volt példa.

Összességében tehát úgy tűnik, hogy csak egy olyan cél van, amelyben minden sze-
replő egyetért, mégpedig az, hogy a konfliktus „kiolvadását” elkerüljék. Oroszország 
ellátja mind Örményországot, mind Azerbajdzsánt fegyverekkel, amiből mindkét ol-
dalról hasznot húz: míg az örményeknek alacsonyabb áron adja el az eszközöket, és a 
bevétel helyett inkább szövetségesének katonai erősödéséből profitál, komoly pénzbeli 
nyereségre tesz szert az ugyanolyan minőségű, de Azerbajdzsánnak már piaci áron 
eladott haditechnika kereskedelméből.23

Van azonban ennek a kettős játéknak egy nyilvánvaló hátulütője is, mégpedig az, 
hogy az elmúlt években megnőtt a fegyverkezés; igaz, jelenleg politikai és katonai-
taktikai okokból nem valószínű egy azeri támadás Hegyi-Karabah és Örményország 
ellen. Ugyanakkor a Baku fegyverkezési programjaiba ölt pénzek miatt azeri oldalon 
jelentős mennyiségű, nem kamatozó tőke halmozódott fel (fegyverek formájában), ez 
a tőke azonban jelenleg passzív, sem pénzügyi, sem politikai hasznot nem hoz. Minél 
több olyan beruházás lesz, amely csak fegyveres konfliktus esetén jár (politikai és/vagy 
katonai) haszonnal, annál nagyobb az esélye a konfliktus eszkalálódásának, „kiolva-
dásának”.

A háború elkerülése mint cél, egy orosz–európai együttműködés tető alá hozásával 
elvben megvalósítható; ezt a szándékot testesíti meg a minszki csoport, amelyen egyik 
fél sem akar változtatni. Más, együttműködésre alkalmas fórum létrejötte nem valószí-
nű, hiszen az csak korlátozott mértékben lehet sikeres amiatt, hogy az EU vonakodik 
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attól, hogy közvetlenül kapcsolódjon be a hegyi-karabahi konfliktusba – ami egyezik a 
német kormány álláspontjával is.

Örményország és Azerbajdzsán fogadókészsége

A potenciálisan aktív résztvevők jellemzésének felvázolása után kitérünk e politikák 
„címzettjeinek” rövid ismertetésére. Bármilyen közös európai–orosz kezdeményezés 
– még ha nem is úgy tűnik – csak akkor lehet sikeres, ha Örményország és Azerbaj-
dzsán azt elfogadja, és partner hozzá. Ennek azonban különböző nemzetközi politikai 
okok és a két ország belpolitikájából fakadó jellemvonások miatt eléggé korlátozott az 
esélye.

Először is, Baku nem könnyű partner az uniós diplomácia számára: az EU jelenleg 
leghatékonyabb ösztönzője (gazdasági előnyök felkínálása, a piacaihoz való hozzáféré-
sen keresztül) Azerbajdzsán viszonylatában kevésbé hatékony, hiszen az uniós gazda-
ság felépülése és fellendülése részben éppen ezen az energiaellátás és -kereskedelem 
szempontjából fontos országon múlik. Bár mind Németország (a GIZ-en keresztül), 
mind az EU jelentős mértékben hozzájárul az Azerbajdzsánban élő, körülbelül egy-
millió menekült ellátásához és támogatásához, ez némiképp kevés ahhoz, hogy érdemi 
befolyást jelentsen Baku fölött.24

Ennél is fontosabb azonban, hogy a konfliktus kapcsán nincs olyan kialakult uniós 
érdek és álláspont, amely mentén a meglévő eszközökkel a megegyezés felé lehetne 
motiválni Bakut. (Ellentétben a demokratikus kormányzás és a joguralom területével, 
amelyek erősítésére ezt a befolyást Brüsszel több-kevesebb sikerrel használja.) Így a 
Hegyi-Karabahhal kapcsolatos vita megoldására sem születtek konkrét uniós ajánlá-
sok, és így nem is foglalták bele az EU pénzügyi támogatási feltételeibe.25

Bár Oroszország szorosabb viszonyt ápol Azerbajdzsánnal, de befolyása Baku fölött 
szintén csökkenőben van, ahogy azt a gabalai radarállomásról való lemondás is mutat-
ja. Azerbajdzsán nyelvileg és kulturálisan egyaránt jobban kötődik Törökországhoz, 
etnikai kisebbségét tekintve pedig Iránhoz, mint Oroszországhoz. (Igaz, Moszkvára 
ma is úgy tekint mind Jereván, mind Baku, mint a konfliktus megoldásának kulcsfon-
tosságú külső szereplőjére.) Bár Oroszország Azerbajdzsán fő importforrása (a 2013. 
január–június időszakra vetítve 745 millió dollárral), azonban az azeri exportban csak 
a nyolcadik helyet foglalja el, olyan országok mögött, mint Franciaország, az USA vagy 
Németország.26

Végül az sem hagyható említés nélkül, hogy Azerbajdzsán egyike volt annak a négy 
országnak, amely a Kreml által irányított FÁK formáció ellensúlyozására a kilencvenes 
évek végén megalakította a GUAM csoportot. Baku hagyományos érdekei megkövete-
lik, hogy ne álljon túl közel Moszkvához, s hogy az ne tudja a Kaukázusban vitathatat-
lanul meglévő befolyása alá vonni.
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Örményország esetében teljesen más a kép: Oroszországnak ott sokkal nagyobb a 
befolyása, bár nem korlátlan. A Moszkvával kialakított szövetség teljes mértékben il-
leszkedik Örményország kül- és biztonságpolitikai stratégiájába, és az ország politikai 
döntéseinek meghatározó tényezője. Mivel az örmény határ keleten és nyugaton le van 
zárva, a két megmaradt kereskedelmi útvonal közül az északi Grúzián/Oroszorszá-
gon, a déli pedig Iránon át vezet. Az országra gyakorolt német és európai befolyás 
csekély, bár még így is sokkal biztatóbb a helyzet, mint Baku esetében: Jereván sokkal 
nyitottabb Európa és a Nyugat felé, mint Azerbajdzsán. Az anyagi segítségnek is na-
gyobb súlya van, mivel az örmény gazdaság jóval kisebb az azerinél. Másrészt viszont, 
ha Hegyi-Karabah kerül szóba, Örményországra is éppoly nehéz hatással lenni, mint 
Azerbajdzsánra. A probléma abban áll, hogy Jereván számára megfelelő a status quo, 
ellentétben a revíziót sürgető Bakuval. Ha hozzátesszük az oroszoknak a status quo 
fenntartására irányuló törekvését, akkor kiderül, hogy a helyzet megváltoztatásának 
esélye egész egyszerűen a nullához közelít (még akkor is, ha az EU egységesen tudna 
fellépni).

A Kreml befolyása ugyanakkor szintén korlátozott – sok más mellett például egy 
ún. „Jerkrapah” szervezet létezése miatt is.27 A nagy politikai befolyással bíró NGO-t 
1994-ben háborús veteránok alapították; célja annak biztosítása, hogy Örményország a 
háborúban megnyert (tehát az elhódított) területeket megtartsa. A Jerkrapah a katonai 
szférába is jól beépült, de a politikai és a magánszférával szintén szoros kapcsolatban 
áll, így jelentős befolyással rendelkezik a politikai döntéshozatal felett. A Jerkrapah me-
reven ellenez mindenfajta kompromisszumot vagy területfeladást Karabah kapcsán, 
így értelemszerűen hátráltatna bármilyen nagyobb, nemzetközi rendezési megállapo-
dást is.

A másik ilyen feltétlenül megemlítendő aspektus az örmény és az azeri társadalom 
militarizálódása. A sorkatonaság alatt, illetve a seregben kapott politikai képzés, vala-
mint a politikai életben és a médiában egyaránt jelen levő militarista retorika, amely 
a másik országot kizárólag ellenségként állítja be, hozzájárult a két állam társadalma 
közti kölcsönös bizalom elvesztéséhez. Mindkét kormány gyakran mozgósította szava-
zótáborát Hegyi-Karabah ügyével, ami idővel aztán a saját mozgásterüket is csökken-
tette, hiszen a közhangulat is rendezésellenessé vált.

A konfliktus elsimítására irányuló külső nyomásnak vagy ösztönzésnek ezekkel a 
problémákkal mindenképp számolnia kell. A civil társadalom megszilárdítására és a 
média ideológiamentessé tételére tett német és európai kísérletek – bár kiemelkedő je-
lentőségűek – csak lassan haladnak előre.
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A tanulmány által felvázolt kontextus és a jelenlegi helyzet elemzése után erre a kér-
désre pozitív válasz aligha adható. Bár Németország erős kétoldalú kapcsolatot tart 
fenn Oroszországgal, és az orosz politika egyes területein rendelkezik is befolyással, de 
külpolitikai téren a Kreml „közel-külföld” logikája ezt a befolyást igencsak korlátozott 
mértékűvé teszi. Ennek részint az az oka, hogy nincs olyan régió a közös szomszédsá-
gukban, amelyben mindkét félnek hasonló érdekei lennének. Ukrajna itt kivételt képez-
het, bár Németország számára a vele kapcsolatos egyeztetések sokkal inkább az uniós 
politikára és az EU európai szomszédságpolitikájának részét képező projektre, a Keleti 
Partnerségre tartoznak.

Bár Berlin és Moszkva szoros kapcsolata vitathatatlan, Németországnak nincs olyan 
hatalma vagy eszköze, amellyel Oroszországot Hegyi-Karabah ügyében befolyásolni 
tudná.28 Igaz, hogy nem is fűződik hozzá különös érdeke. A konfliktuskezelés ügyé-
ben sem konkrét német stratégia, sem közös európai megközelítés nincsen, ami nem is 
meglepő, hiszen mindketten szándékosan a minszki csoportra hagyták ezt a feladatot.

A szoros együttműködést gátló, már említett szemléletmódbeli különbségek ellené-
re, az Örményország és Azerbajdzsán stabilizálását célzó gazdasági fejlődésben mind 
az orosz, mind az uniós fél érdekelt. Így a gazdaság fejlesztése lehet egy olyan közös 
ügy, ahol a német/uniós és az orosz külpolitika találkozik, például a saját országukban 
politikai jelentőséggel bíró nagyvállalatokból álló közös vállalkozások révén.

Magát a hegyi-karabahi konfliktust szemlélve elmondható, hogy Berlin számára az 
nem képez olyan prioritást, hogy az a Moszkvával való bilaterális kapcsolataiban is 
megjelenjen. Ezért nemcsak hogy nincs ebben a tekintetben elegendő mértékű befo-
lyása Oroszország felett, de a berlini kormány nem is érdekelt abban, hogy megfelelő 
hangsúllyal beemelje a kérdést a német–orosz kétoldalú kapcsolatokba.

Ugyanez az Európai Unióra is érvényes; s még ha lenne is konkrét német stratégia 
a konfliktuskezelésre vonatkozóan, az első lépés akkor sem az lenne, hogy Oroszor-
szágot az aktív együttműködésre sarkallják (tehát, hogy feladja a status quohoz fűződő 
érdekeit), hanem magának az EU-nak kellene aktívvá válnia. Ennek nyomát Berlinben 
sem látjuk, és úgy tűnik, hogy az EU is a lehető legtávolabb kíván maradni egy olyan 
kényes ügytől, mint a hegyi-karabahi.

Következtetések

A Hegyi-Karabah kapcsán kialakuló német–orosz együttműködés esélye igen csekély, 
és az iránta való érdeklődés is elhanyagolható. Mindkét félnek sokkal elkötelezettebbé 
kellene válnia ahhoz, hogy ez a vita megoldódjon. Először is, Németországnak fel 
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kellene keltenie Európa érdeklődését a téma iránt, és egy közös, konkrét európai állás-
pont kialakítása felé kellene haladnia, a minszki csoport egyik társelnökével, Francia-
országgal karöltve. Oroszországnak pedig fel kellene adnia a status quo fenntartására 
irányuló törekvéseit, még mielőtt a „befagyott” konfliktus – akár véletlenül is – „kiol-
vad”, valamint olyan új álláspontot kellene találnia, amelyben regionális súlyát a konf-
liktus fenntartása nélkül is megőrizheti.

A fekete-tengeri térség vezető nagyhatalmi státuszáért folyó orosz–török rivalizálá-
son kívül Moszkvában ilyen érdeket csak a NATO befolyásának visszaszorítása jelente-
ne. A NATO régiós jelenlétét és befolyását a régi szövetséges, Törökország, valamint az 
Örményországgal és Azerbajdzsánnal megkötött egyedi akcióterv (IPAP) is biztosítja, 
ám a bővítés nincs napirenden. Ezt a helyzetet a minszki csoport másik társelnöke, az 
USA is elfogadja.

Egy esetlegesen kirobbanó azeri–örmény háború pusztító hatással járna az egész 
dél-kaukázusi régióra. Ebből adódóan minden külső szereplőnek, az európaiakat is 
beleértve, a korábbinál nagyobb mértékben kellene részt vennie a rendezésben. A ha-
tárzónában nap mint nap zajló összecsapások, illetve egy harmadik fél által indított, 
provokatív támadás igen gyorsan teljes eszkalációhoz és kiterjedt háborúhoz vezethet. 
Örményország tartós gazdasági és népesedési problémái, továbbá a növekvő – első-
sorban azerbajdzsáni – fegyverkezés egyaránt növelik nemcsak az instabilitást, de a 
konfliktus tétjét is. Ezen a ponton létfontosságú, hogy Európa – és benne Németország – 
belássa, hogy aktívabban kell fellépnie a konfliktus rendezéséért.
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Résumé

Is There Potential for German–Russian Cooperation on the Nagorno-Karabakh Conflict?

The paper examines the potential for German–Russian cooperation in the settlement 
of the Nagorno-Karabakh conflict. After analysing the foreign policy principles and 
notions of the Karabakh conflict, the article pays particular attention to Germany’s 
limited involvement in the South Caucasus. Thereafter, the common German–Russian 
regional interests and cooperation potential are studied.

The paper concludes that concrete German–Russian cooperation possibilities are 
limited in solving the conflict, as well as the interest in them. However, as any further 
de-stabilisation of the region is against the interests of both Germany and Russia, they 
should both revise their current positions on the Nagorno-Karabakh issue. Russia 
should give up its status quo policy, and opt for such a solution that maintains its 
current influence without maintaining the conflict. Germany indeed has a potential to 
do more by raising the EU’s awareness to the conflict and push more for a resolution.
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