
ჩრდილოეთისჩრდილოეთის
ნაკადი2–ნაკადი2–
შამათიშამათი



ხ
ანგრძლივი პოლემიკის, სანქციების და
წესების წარუმატებელი მცდელობების,
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ

გამოთქმულიშეშფოთებისადამათმიერევ
როპის ენერგოუსაფრთხოების პოტენციური
საფრთხის შესახებ გაჟღერებული არაერთი
გაფრთხილებების მიუხედავად, გაზსადენი –
„ჩრდილოეთისნაკადი2“ისმშენებლობარამ
დენიმე კვირაში (სავარაუდოდ, სექტემბრის
პირველ ნახევარში) დასრულდება და 2021
წლის21ივლისსაშშსადაგერმანიასშორის
მიღწეული შეთანხმების შედეგად, ამოქმედ
დება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძ
ნება გერმანიის ფედერალური კანცლერის
თანამდებობაზე ანგელა მერკელის ბოლო
ოფიციალურ ვიზიტს ვაშინგტონში და აშშს
პრეზიდენტ, ჯო ბადენთან გამართულ განსა
კუთრებითგულთბილიშეხვედრას,რომელიც
ტრანსატლანტიკური დათბობისკენ გადად
გმულმნიშვნელოვანნაბიჯადშეგვიძლიაგან
ვიხილოთ.
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმ
რავლესობისგან განსხვავებით, გერმანია
„ჩრდილოეთისნაკადი2“ისმშენებლობასთა
ვიდანვეაქტიურადუჭერდამხარსდაიმპრო
ექტის გასამართლებლად, რომელიც შესაძ
ლებლობას მისცემს რუსეთს, უკრაინისა და
პოლონეთის ტერიტორიებს გვერდის ავლით
დაუკავშიროს გაზსადენი ევროპას, მრავალ
ფეროვან, მისივე აზრით, მხოლოდ რაციონ
ალურდასაბუთებასიშველიებდა.

საინტერესოა,რომდღესბუნებრივაირზეევ
როკავშირისმოთხოვნის40%ზემეტსდაგერ
მანიის მოთხოვნის თითქმის ნახევარს (51%)
რუსეთი უზრუნველყოფს. გერმანია მოთხოვ
ნის დასაკმაყოფილებლად დარჩენილ ნა
წილს,ანუ41%სევროპულისახელმწიფოების
– ნორვეგიისა და ნიდერლანდებისგან თით
ქმის თანაბარი მოცულობით (27%, 21%) იღ
ებს.ხოლო,ქვეყანაშიარსებულიმოთხოვნის
5%სსაკუთარირესურსებითაკმაყოფილებს.
იმისგათვალისწინებით,რომგერმანიასათუ
დასავლეთევროპაშირუსეთისგანბუნებრივი
აირის დამატებით რესურსის მიღების საჭი
როებაფიზიკურადარარსებობს,აღნიშნული
პროექტიცალსახადპოლიტიკურკონტექსტში
უნდაგანვიხილოთ,რადგანისევროპისკონ
ტინენტის ენერგო უსაფრთხოებისთვის მნიშ
ვნელოვანსაფრთხისშემცველიიქნება.
ევროპის ენერგობაზარზე რუსეთის წილის
მატება ხელს შეუწყობს ევროპული ქვეყნე
ბისკრემლზედამოკიდებულებისზრდას,რაც
დროთა განმავლობაში ევროპის ქვეყნების
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესშირუსეთისაქტიურჩართულობასგა
ნაპირობებს.
პოლიტიკური მიზნებისთვის გაზსადენის გა
მოყენებისდაუშვებლობასთანდაკავშირებით
რუსეთის მიერ გაკეთებული განცხადებებისა
და ევროპის გულუბრყვილობის მიუხედავად,
აღმოსავლეთევროპაშიარავისეპარებაეჭვი
იმაში, რომ გაზსადენის ამოქმედებისთანავე



რუსეთიპოლიტიკურზეწოლასგანახორციელ
ებს უკრაინაზე და დასავლეთს აღარ ექნება
ქმედითისაშუალებები,ანუფროუარესი,პო
ლიტიკურინება,აღნიშნულისშესაჩერებლად.
რუსეთისმტკიცება,რომმათარასდროსგამო
უყენებიათ „ენერგორესურსები, როგორც პო
ლიტიკურიზეწოლისინსტრუმენტიდაოპორ
ტუნისტულიმიზნებისმისაღწევისაშუალება...“
მითია. აღნიშნულის გასაბათილებლად კი
საკმარისია გავიხსენოთ 2006 წლის ზამთარ
შირუსეთის მიერ საქართველოსთვის გაზსა
დენის აფეთქებისფაქტი,რომლის შედეგად,
რომარაჩვენისტრატეგიულიპარტნიორის–
აზერბაიჯანისმყისიერირეაგირება,ქვეყანას
ძალიან ცივი რეალობა ემუქრებოდა. რუსე
თისტერიტორიაზე,კერძოდჩრდილოეთკავ
კასიაში, მომხდარი ორი აფეთქება საეჭვოდ
დაემთხვათბილისსადამოსკოვსშორისორ
მხრივიურთიერთობებისგაუარესებას,რასაც
ძალიან მალე, ერთ თვეში, მოჰყვა რუსეთის
მხრიდან საქართველოზე დაწესებული ეკონ
ომიკურიემბარგო.
„ჩრდილოეთის ნაკადი 2“ის შესახებ მიღებუ
ლი გადაწყვეტილება აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნებისთვის ბუნდოვანი გზავნილია, რად
გან მაშინ, როდესაც ევროკავშირიდა შეერ
თებული შტატები, ერთი მხრივ, მხარს უჭერ
ენ რუსეთზე უმძიმესი სანქციების დაწესებას
სხვადასხვამიზეზით–იქნებაესყირიმისან
ექსია,აშშსადამთელმსოფლიოშირუსეთის
დამაზიანებელი/კრიმინალური/კიბერაქტიურ
ობა, თუ ოპოზიციისლიდერის, ალექსანდრე
ნავალნის მოწამვლა, მეორე მხრივ კი, რუ
სეთსაძლევენნებართვას,დაასრულოსპრო
ექტი,რომელიცმნიშვნელოვნადგაზრდისმე
ზობელიქვეყნებისწინააღმდეგმისსამოქმე
დო არსენალს და შესაძლებლობას მისცემს,
გააგრძელოს საკუთარი მტრული დღის წეს
რიგი.
ნიშნავს კი ეს გადაწყვეტილება ფუნდამენ
ტურიდასავლურიღირებულებების–სუვერე
ნიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის
უგულებელყოფას, და, ამასთანავე, ეკონომ
იკური და ენერგეტიკული სიკეთის მიღების
მიზნითისეთიპატარაქვეყნების,როგორებიც
არის საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა,

მსხვერპლადშეწირვას?ანნიშნავსკიესგა
დაწყვეტილებაფუნდამენტურიევროპულიღი
რებულებების–სოლიდარობისადაარჩევანის
თავისუფლებისეროზიასთანნაწილობრივშე
გუებასმაშინ,როდესაცსასწორზეუფროდი
დიმოთამაშეებისსავარაუდოენერგეტიკული
ან ეკონომიკურიინტერესიდევს?ნიშნავსკი
ესიმას,რომჩვენთვალიუნდაგავუსწოროთ
ახალიმსოფლიოს,სადაცგადაწყვეტილებას
უფროძლიერებიიღებენ?უნდავიმედოვნოთ
რომ–არა.
„ჩრდილოეთ ნაკადი 2“ის უპირობო ამოქ
მედებას თან უნდა ახლდეს უკრაინის უსაფ
რთხოების გარანტის უპირობო გაძლიერება
და იმის პირობა,რომრუსეთთანდადებული
ხელშეკრულების ვადისამოწურვის, ანუ 2024
წლისშემდეგუკრაინაშეინარჩუნებსმისსატ
რანზიტოსიმძლავრესდაახალიალტერნატი
ვის მიუხედავად, მისი ენერგოუსაფრთხოება
დაცულიიქნება.
იმშემთხვევაში,თურუსეთსექნებაშესაძლებ
ლობა,სურვილისამებრმოახდინოსმისიუდ
იდესი ევროპელი მეზობლის, უკრაინის დეს
ტაბილიზაცია,მაშინუდავოა,რომსაფრთხის
წინაშედადგებამთელიევროპისუსაფრთხო
ება. ევროკავშირისა და ნატოს წევრი აღმო
სავლეთ ევროპის ქვეყნები რუსეთის ქცევას
საფრთხის შემცველად აღიქვამენ დაორივე
ორგანიზაციისგან აქტიურად ითხოვენ უსაფ
რთხოებისდამატებითიმექანიზმებისამოქმე
დებას.
წინა ადმინისტრაციის დროს, აშშს მიერ ევ
როპაში მიმდინარე პროცესებისგან დისტან
ცირებამ და ტრანსატლანტიკური კავშირის
შესუსტებამმძიმედარტყმამიაყენაევროპის
ერთიანობას. რუსეთმა კი არ დაკარგა დრო
და არსებული განხეთქილებების მეშვეობით
შეძლო მისი ყველაზე ძლიერი და გამოცდი
ლიინსტრუმენტის–ენერგომომარაგებისუტ
ილიზაცია. ახალი მილსადენის მეშვეობით,
ევროპაშიარსებულიტენდენციაკიდევუფრო
მეტადგაღრმავდება.
„ჩრდილოეთ ნაკადი 2“ის ამოქმედების შემ
დეგრუსეთიშეეცდებაერთდროულადმიაღწი
ოსრამდენიმემიზანს:პირველიპირველი–დაასუსტოს
უკრაინისენერგოუსაფრთხოებადაამავდრო



ულად,წარმოაჩინოსისშეუმდგარსახელმწი
ფოდ;მეორემეორე–ევროპაშიგაზარდოსსაკუთარი
ენერგეტიკულიშესაძლებლობებიდახელიშე
უწყოსდასავლეთევროპისქვეყნებისრუსეთ
ზე დამოკიდებულების გაძლიერებას; მესამემესამე
– ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ენერგო
პოლიტიკის შესახებ არსებულ განსხვავებულ
შეხედულებებზე აპელირებით ხელი შეუწყოს
ევროპულიდატრანსატლანტიკურიერთობის
რღვევას;მეოთხემეოთხე–გაიმყაროსსაკუთარიპო
ზიციებიროგორცევროპისმთავარმაენერგო
მომმარაგებელმადაამითგავლენამოიპოვ
ოსევროპულდღისწესრიგზე.მეხუთემეხუთე–დასავ
ლეთთან დაახლოების მსურველი ქვეყნების
შერჩევითი დასჯის მეშვეობით მოახდინოს
საკუთარი ძალის პროეცირება აღმოსავლეთ
ევროპაზე და შეაჩეროს ამ ქვეყნების ევრო
ატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოების
პროცესიდამეექვსემეექვსე,ყველაზემნიშვნელოვა
ნი,საკუთარიმოსახლეობისთვალშიმოისხას
ევროპისშეუცვლელიენერგომეურვისმანტია.
მაშინ,როდესაცაღმოსავლეთევროპისქვეყ
ნებისთვის ახალი გაზსადენის ამოქმედების
შედეგადპოტენციურისაფრთხეებისრულიად
ცხადია,დასავლეთევროპაშიამშეშფოთებას
ყველა თანაბრად არ იზიარებს. გერმანიის
კანცლერმა,ჯერმოსკოვსადაშემდეგკიევში
ბოლოდროინდელივიზიტებისდროს,ხაზიგა
უსვაიმას,რომ„ესგადაწყვეტილებაუკრაინის
გავლით ტრანზიტის კონტრაქტის საკითხამ
დედადის–რაცმალე,მითუკეთესი“დაამავე
დროს, ამ შეთანხმების შესრულება „სავალ
დებულო იქნება გერმანიის მომავალი მთავ
რობებისათვის“. უკრაინა და ევროკავშირის
წვერი სახელმწიფოები დარწმუნებულნი არ
არიან ამ შეთანხმების უპირობო ლეგიტიმუ
რობაში.უახლესიისტორიადაევროპისკონ
ტინენტზერუსეთისაგრესიამათეჭვებსკიდევ
უფრო მეტად ამყარებს. თუმცა, მომავალი
გვიჩვენებსიმას,თურამდენადსწრაფადგა
მოავლენს რუსეთი ბალტიის ზღვის ფსკერზე
გამავალი უმსხვილესი ევროპული გაზსადე
ნის უკან არსებულ ჩანაფიქრსდარა ახალი
ინსტრუმენტები,თუსანქციებიექნებაცივილი
ზებულსამყაროსარსენალშიიმისათვის,რომ
დაუპირისპირდესრუსეთისძალისმიერენერ
გოპოლიტიკასევროპაში.

გიგიგიგიაძეგიგიგიგიაძე
უფროსიმკვლევარიუფროსიმკვლევარი
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კვლევისცენტრიკვლევისცენტრი
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