Gazprom: Αρνείται οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση με Ουκρανία
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Ηκρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρωσίας Gazprom επανέλαβε σήμερα ότι αρνείται
οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση με την Ουκρανία έως ότου το Κίεβο διευθετήσει τις οφειλές του
προειδοποιώντας για πιθανά προβλήματα στην παροχή αερίου προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τους επόμενους μήνες.
«Όσον αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε», δήλωσε ο
γενικός διευθυντής της Gazprom Αλεξέι Μίλερ.«Πρέπει πρώτα να αποπληρώσουν τα χρέη»,
υπογράμμισε.
Μπροστά στην άρνηση της Ουκρανίας να πληρώσει το χρέος της προς την Γκάζπρομ, η ρωσική
εταιρεία αποφάσισε στις 16 Ιουνίου να πάψει να παρέχει αέριο στο Κίεβο, ενώ ζήτησε να
πληρώνεται προκαταβολικά για τις παραδόσεις της.
Η τιμή (485 δολάρια για 1.000 κυβικά μέτρα αερίου) που έχει ζητήσει η Ρωσία για το αέριο από την
Ουκρανία «είναι τίμια γιατί περιέχεται στο συμβόλαιο», το οποίο είναι «κατανοητό και διαφανές»,
σημείωσε ο Μίλερ.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μεταφορά αερίου από την Ουκρανία προς την ΕΕ συνεχίζεται κανονικά,
όμως επεσήμανε ότι το Κίεβο βασίζεται στα υπόγεια αποθέματα αερίου που διαθέτει για να
διασφαλίζει την κανονική ροή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή «δεν είναι ορατό, όμως θα οξυνθεί σε
μερικούς μήνες».
Η Ευρώπη λαμβάνει περίπου το ένα τρίτο του φυσικού αερίου που χρειάζεται από τη Ρωσία.
Εξάλλου η Γκάζπρομ απείλησε να μειώσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές
εταιρείες που δίνουν αέριο στην Ουκρανία «με αντίστροφη ροή» ώστε να αντισταθμιστεί η
απώλεια από την αναστολή των ρωσικών παραδόσεων στο Κίεβο.
Προς το παρόν η Ουκρανία λαμβάνει μικρές ποσότητες αερίου από την Πολωνία, την Ουγγαρία
και τη Σλοβακία, όμως το Κίεβο βασίζεται στο γεγονός ότι αυτές θα αυξηθούν.
Εξάλλου ο Μίλερ επεσήμανε ότι η Γκάζπρομ σημείωσε το 2013 ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη.
«Το 2013 ο όμιλος Gazprom παρείχε 162,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην
Ευρώπη και την Τουρκία», είπε στην ετήσια συνάντηση των μετόχων της εταιρείας.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ποσότητα αυτή ήταν 16,3% μεγαλύτερη από το 2012 και η μεγαλύτερη
που έχει καταγραφεί έως τώρα.
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