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CZAPUTOWICZ DLA TASS: LNG Z USA JEST TAŃSZE
OD GAZU Z ROSJI
„Monopol Gazpromu pozwala narzucać mu wyższe ceny od rynkowych. (...) cena (LNG z USA - red.)
jest niższa od tego, który obecnie kupujemy z Rosji” – powiedział w wywiadzie z rosyjską agencją
TASS minister Jacek Czaputowicz.
„Rzeczywiście, nasza polityka jest zorientowana na to, żebyśmy uniezależnili się od dostaw
rosyjskiego gazu. Główną tego przyczyną są nieustające próby wykorzystania przez Rosję gazu do
wywierania geopolitycznego nacisku. My uważamy, że rynek gazu powinien być konkurencyjny i
dlatego inwestujemy w LNG i budowę gazociągu przez Danię” – powiedział rosyjskiej agencji prasowej
minister Czaputowicz w wywiadzie z 25 czerwca.
„Monopol Gazpromu pozwala narzucać mu wyższe ceny od rynkowych. W czasie ostatniej wizyty
prezydenta Polski w Waszyngtonie podpisano kolejny kontrakt długoterminowy na dostawy LNG z
USA, którego cena jest niższa od tego, który obecnie kupujemy z Rosji” – dodał Czaputowicz.
Oprócz kwestii energetycznych minister spraw zagranicznych odpowiedział na pytania dotyczące tzw.
„Fort Trump”:
„Rzecz idzie nie o budowie nowej bazy. Będzie to nieprzerwana obecność żołnierzy w liczbie około 5,5
tys. Chodzi również o budowę infrastruktury pozwalającej na przybycie pomocy NATOwskiej na
wypadek zagrożenia” – stwierdził minister.
„Chciałbym zaznaczyć, że w Niemczech znajduje się 37 tys. amerykańskich żołnierzy, w związku z
czym nie mamy do czynienia z jakimiś radykalnymi zmianami” – dodał Czaputowicz.
W kwestii relacji dwustronnych szczególne znaczenie minister Czaputowić nadał kwestii zwrotu wraku
prezydenckiego Tu-154M. Jego zdaniem niezrozumiałe dla polskiej strony jest to, że po dziewięciu
latach wciąż znajduje się on w Rosji.
„Rada Europy przyjęła rezolucję w tej kwestii, w której mówi się o tym, że Rosja powinna zwrócić
szczątki samolotu. Podczas rozmowy w Helsinkach (między ministrem Jackiem Czaputowiczem i
ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem – red.) niestety usłyszałem, że Rosja nie
ma tego w planach. Mimo iż jesteśmy skłonni zrobić to tak, aby na wypadek konieczności Rosja miała
dostęp do wraku” – zauważył minister.
Jacek Czaputowicz stwierdził również, że Polska nie ma w planach zapraszania przedstawicieli Rosji na
obchody wybuchu II Wojny Światowej z uwagi na to, że ZSRR nie był stroną konﬂiktu 1 września 1939
roku. Minister stwierdził jednak, że Polska wyśle Rosji zaproszenie na obchody wyzwolenia obozu w
Auschwitz i wyraził nadzieję, że Polskę odwiedzi przedstawiciel Rosji wysokiej rangi.

