ჩრდილოეთის
ნაკადი 2 –
შამათი

ანგრძლივი პოლემიკის, სანქციების და
წესების წარუმატებელი მცდელობების,
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ
გამოთქმული შეშფოთებისა და მათ მიერ ევ
როპის ენერგოუსაფრთხოების პოტენციური
საფრთხის შესახებ გაჟღერებული არაერთი
გაფრთხილებების მიუხედავად, გაზსადენი –
„ჩრდილოეთის ნაკადი 2“-ის მშენებლობა რამ
დენიმე კვირაში (სავარაუდოდ, სექტემბრის
პირველ ნახევარში) დასრულდება და 2021
წლის 21 ივლისს აშშ-სა და გერმანიას შორის
მიღწეული შეთანხმების შედეგად, ამოქმედ
დება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძ
ნება გერმანიის ფედერალური კანცლერის
თანამდებობაზე ანგელა მერკელის ბოლო
ოფიციალურ ვიზიტს ვაშინგტონში და აშშ-ს
პრეზიდენტ, ჯო ბადენთან გამართულ განსა
კუთრებით გულთბილი შეხვედრას, რომელიც
ტრანს-ატლანტიკური დათბობისკენ გადად
გმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად შეგვიძლია გან
ვიხილოთ.
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმ
რავლესობისგან განსხვავებით, გერმანია
„ჩრდილოეთის ნაკადი 2“-ის მშენებლობას თა
ვიდანვე აქტიურად უჭერდა მხარს და იმ პრო
ექტის გასამართლებლად, რომელიც შესაძ
ლებლობას მისცემს რუსეთს, უკრაინისა და
პოლონეთის ტერიტორიებს გვერდის ავლით
დაუკავშიროს გაზსადენი ევროპას, მრავალ
ფეროვან, მისივე აზრით, მხოლოდ რაციონ
ალურ დასაბუთებას იშველიებდა.

ხ

საინტერესოა, რომ დღეს ბუნებრივ აირზე ევ
როკავშირის მოთხოვნის 40%-ზე მეტს და გერ
მანიის მოთხოვნის თითქმის ნახევარს (51%)
რუსეთი უზრუნველყოფს. გერმანია მოთხოვ
ნის დასაკმაყოფილებლად დარჩენილ ნა
წილს, ანუ 41%-ს ევროპული სახელმწიფოების
– ნორვეგიისა და ნიდერლანდებისგან თით
ქმის თანაბარი მოცულობით (27%, 21%) იღ
ებს. ხოლო, ქვეყანაში არსებული მოთხოვნის
5%-ს საკუთარი რესურსებით აკმაყოფილებს.
იმის გათვალისწინებით, რომ გერმანიასა თუ
დასავლეთ ევროპაში რუსეთისგან ბუნებრივი
აირის დამატებით რესურსის მიღების საჭი
როება ფიზიკურად არ არსებობს, აღნიშნული
პროექტი ცალსახად პოლიტიკურ კონტექსტში
უნდა განვიხილოთ, რადგან ის ევროპის კონ
ტინენტის ენერგო უსაფრთხოებისთვის მნიშ
ვნელოვან საფრთხის შემცველი იქნება.
ევროპის ენერგობაზარზე რუსეთის წილის
მატება ხელს შეუწყობს ევროპული ქვეყნე
ბის კრემლზე დამოკიდებულების ზრდას, რაც
დროთა განმავლობაში ევროპის ქვეყნების
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში რუსეთის აქტიურ ჩართულობას გა
ნაპირობებს.
პოლიტიკური მიზნებისთვის გაზსადენის გა
მოყენების დაუშვებლობასთან დაკავშირებით
რუსეთის მიერ გაკეთებული განცხადებებისა
და ევროპის გულუბრყვილობის მიუხედავად,
აღმოსავლეთ ევროპაში არავის ეპარება ეჭვი
იმაში, რომ გაზსადენის ამოქმედებისთანავე

რუსეთი პოლიტიკურ ზეწოლას განახორციელ
ებს უკრაინაზე და დასავლეთს აღარ ექნება
ქმედითი საშუალებები, ან უფრო უარესი, პო
ლიტიკური ნება, აღნიშნულის შესაჩერებლად.
რუსეთის მტკიცება, რომ მათ არასდროს გამო
უყენებიათ „ენერგორესურსები, როგორც პო
ლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტი და ოპორ
ტუნისტული მიზნების მისაღწევი საშუალება...“
მითია. აღნიშნულის გასაბათილებლად კი
საკმარისია გავიხსენოთ 2006 წლის ზამთარ
ში რუსეთის მიერ საქართველოსთვის გაზსა
დენის აფეთქების ფაქტი, რომლის შედეგად,
რომ არა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის –
აზერბაიჯანის მყისიერი რეაგირება, ქვეყანას
ძალიან ცივი რეალობა ემუქრებოდა. რუსე
თის ტერიტორიაზე, კერძოდ ჩრდილოეთ კავ
კასიაში, მომხდარი ორი აფეთქება საეჭვოდ
დაემთხვა თბილისსა და მოსკოვს შორის ორ
მხრივი ურთიერთობების გაუარესებას, რასაც
ძალიან მალე, ერთ თვეში, მოჰყვა რუსეთის
მხრიდან საქართველოზე დაწესებული ეკონ
ომიკური ემბარგო.
„ჩრდილოეთის ნაკადი 2“-ის შესახებ მიღებუ
ლი გადაწყვეტილება აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნებისთვის ბუნდოვანი გზავნილია, რად
გან მაშინ, როდესაც ევროკავშირი და შეერ
თებული შტატები, ერთი მხრივ, მხარს უჭერ
ენ რუსეთზე უმძიმესი სანქციების დაწესებას
სხვადასხვა მიზეზით – იქნება ეს ყირიმის ან
ექსია, აშშ-სა და მთელ მსოფლიოში რუსეთის
დამაზიანებელი/კრიმინალური/ კიბერაქტიურ
ობა, თუ ოპოზიციის ლიდერის, ალექსანდრე
ნავალნის მოწამვლა, მეორე მხრივ კი, რუ
სეთს აძლევენ ნებართვას, დაასრულოს პრო
ექტი, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის მე
ზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ მის სამოქმე
დო არსენალს და შესაძლებლობას მისცემს,
გააგრძელოს საკუთარი მტრული დღის წეს
რიგი.
ნიშნავს კი ეს გადაწყვეტილება ფუნდამენ
ტური დასავლური ღირებულებების – სუვერე
ნიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის
უგულებელყოფას, და, ამასთანავე, ეკონომ
იკური და ენერგეტიკული სიკეთის მიღების
მიზნით ისეთი პატარა ქვეყნების, როგორებიც
არის საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა,

მსხვერპლად შეწირვას? ან ნიშნავს კი ეს გა
დაწყვეტილება ფუნდამენტური ევროპული ღი
რებულებების – სოლიდარობისა და არჩევანის
თავისუფლების ეროზიასთან ნაწილობრივ შე
გუებას მაშინ, როდესაც სასწორზე უფრო დი
დი მოთამაშეების სავარაუდო ენერგეტიკული
ან ეკონომიკური ინტერესი დევს? ნიშნავს კი
ეს იმას, რომ ჩვენ თვალი უნდა გავუსწოროთ
ახალი მსოფლიოს, სადაც გადაწყვეტილებას
უფრო ძლიერები იღებენ? უნდა ვიმედოვნოთ
რომ – არა.
„ჩრდილოეთ ნაკადი 2“-ის უპირობო ამოქ
მედებას თან უნდა ახლდეს უკრაინის უსაფ
რთხოების გარანტის უპირობო გაძლიერება
და იმის პირობა, რომ რუსეთთან დადებული
ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის, ანუ 2024
წლის შემდეგ უკრაინა შეინარჩუნებს მის სატ
რანზიტო სიმძლავრეს და ახალი ალტერნატი
ვის მიუხედავად, მისი ენერგოუსაფრთხოება
დაცული იქნება.
იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთს ექნება შესაძლებ
ლობა, სურვილისამებრ მოახდინოს მისი უდ
იდესი ევროპელი მეზობლის, უკრაინის დეს
ტაბილიზაცია, მაშინ უდავოა, რომ საფრთხის
წინაშე დადგება მთელი ევროპის უსაფრთხო
ება. ევროკავშირისა და ნატოს წევრი აღმო
სავლეთ ევროპის ქვეყნები რუსეთის ქცევას
საფრთხის შემცველად აღიქვამენ და ორივე
ორგანიზაციისგან აქტიურად ითხოვენ უსაფ
რთხოების დამატებითი მექანიზმების ამოქმე
დებას.
წინა ადმინისტრაციის დროს, აშშ-ს მიერ ევ
როპაში მიმდინარე პროცესებისგან დისტან
ცირებამ და ტრანსატლანტიკური კავშირის
შესუსტებამ მძიმე დარტყმა მიაყენა ევროპის
ერთიანობას. რუსეთმა კი არ დაკარგა დრო
და არსებული განხეთქილებების მეშვეობით
შეძლო მისი ყველაზე ძლიერი და გამოცდი
ლი ინსტრუმენტის – ენერგომომარაგების უტ
ილიზაცია. ახალი მილსადენის მეშვეობით,
ევროპაში არსებული ტენდენცია კიდევ უფრო
მეტად გაღრმავდება.
„ჩრდილოეთ ნაკადი 2“-ის ამოქმედების შემ
დეგ რუსეთი შეეცდება ერთდროულად მიაღწი
ოს რამდენიმე მიზანს: პირველი – დაასუსტოს
უკრაინის ენერგოუსაფრთხოება და ამავდრო

ულად, წარმოაჩინოს ის შეუმდგარ სახელმწი
ფოდ; მეორე – ევროპაში გაზარდოს საკუთარი
ენერგეტიკული შესაძლებლობები და ხელი შე
უწყოს დასავლეთ ევროპის ქვეყნების რუსეთ
ზე დამოკიდებულების გაძლიერებას; მესამე
– ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ენერგო
პოლიტიკის შესახებ არსებულ განსხვავებულ
შეხედულებებზე აპელირებით ხელი შეუწყოს
ევროპული და ტრანსატლანტიკური ერთობის
რღვევას; მეოთხე – გაიმყაროს საკუთარი პო
ზიციები როგორც ევროპის მთავარმა ენერგო
მომმარაგებელმა და ამით გავლენა მოიპოვ
ოს ევროპულ დღის წესრიგზე. მეხუთე – დასავ
ლეთთან დაახლოების მსურველი ქვეყნების
შერჩევითი დასჯის მეშვეობით მოახდინოს
საკუთარი ძალის პროეცირება აღმოსავლეთ
ევროპაზე და შეაჩეროს ამ ქვეყნების ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოების
პროცესი და მეექვსე,
სე ყველაზე მნიშვნელოვა
ნი, საკუთარი მოსახლეობის თვალში მოისხას
ევროპის შეუცვლელი ენერგომეურვის მანტია.
მაშინ, როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყ
ნებისთვის ახალი გაზსადენის ამოქმედების
შედეგად პოტენციური საფრთხეები სრულიად
ცხადია, დასავლეთ ევროპაში ამ შეშფოთებას
ყველა თანაბრად არ იზიარებს. გერმანიის
კანცლერმა, ჯერ მოსკოვსა და შემდეგ კიევში
ბოლოდროინდელი ვიზიტების დროს, ხაზი გა
უსვა იმას, რომ „ეს გადაწყვეტილება უკრაინის
გავლით ტრანზიტის კონტრაქტის საკითხამ
დე დადის – რაც მალე, მით უკეთესი“ და ამავე
დროს, ამ შეთანხმების შესრულება „სავალ
დებულო იქნება გერმანიის მომავალი მთავ
რობებისათვის“. უკრაინა და ევროკავშირის
წვერი სახელმწიფოები დარწმუნებულნი არ
არიან ამ შეთანხმების უპირობო ლეგიტიმუ
რობაში. უახლესი ისტორია და ევროპის კონ
ტინენტზე რუსეთის აგრესია მათ ეჭვებს კიდევ
უფრო მეტად ამყარებს. თუმცა, მომავალი
გვიჩვენებს იმას, თუ რამდენად სწრაფად გა
მოავლენს რუსეთი ბალტიის ზღვის ფსკერზე
გამავალი უმსხვილესი ევროპული გაზსადე
ნის უკან არსებულ ჩანაფიქრს და რა ახალი
ინსტრუმენტები, თუ სანქციები ექნება ცივილი
ზებულ სამყაროს არსენალში იმისათვის, რომ
დაუპირისპირდეს რუსეთის ძალისმიერ ენერ
გოპოლიტიკას ევროპაში.
გიგი გიგიაძე
უფროსი მკვლევარი
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