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 МОСКВА - Русија не види потребу за хитним мерама на тржишту нафте због новог
Омикрон соја корона вируса, изјавио је данас потпредседник руске владе Александар
Новак, смањивши могућност промене споразума Организације земаља извозница нафте
и њених савезника (ОПЕК+) на састанку ове недеље.

  "Морамо пажљиво да посматрамо и пратимо дешавања. Нема потребе за исхитреним
одлукама", рекао је Новак, према речима његовог портпарола, известила је агенција
Интерфакс.   

Портпарол је додао да је Новак поручио да ће се на скупу земаља ОПЕК+ додатно
разговарати о ситуацији на тржишту и о томе да ли су било какве мере оправдане,
преноси Ројтерс.

  

Неформална алијанса ОПЕК+ одржаће онлајн састанак ове недеље како би донела
одлуку о политици производње нафте. Неки извори су у петак рекли да ОПЕК+ прати
развој ситуације са вирусом Омикрон, изразивши забринутост да би могло да дође до
слабљења потражње.

  

"Да би се све детаљно сагледало, померен је састанак Заједничког министарског
комитета за надзор тржишта (ЈММЦ) како би то тело добило више информација о
актуелним дешавањима, укључујући и нови сој вируса", рекао је Новак.
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Онлајн састанак ЈММЦ-а, који је био заказан за 30. новембар, биће одржан 2. децембра,
истог дана кад и главни министарски састанак групе ОПЕК+.

  

ОПЕК+ се није одазвао позивима САД-а да пумпају више нафте како би се смањиле
цене овог енергента, остајући при свом плану да постепено надокнађује прошлогодишње
рекордно смањење производње тако што ће сваког месеца испоруке повећавати за 400
хиљада барела дневно.

  

На овонедељном састанку ће се разговарати о јануарској производњи.

  

Новак је навео да партнери у ОПЕК+ нису тражили преиспитивање постојећег плана као
одговор на Омикрон, пренеле су новинске агенције.

  

Цене нафте су данас ојачале јер су инвеститори интензивирали тражњу како би
искористили повољне цене које су драстично пале у петак због спекулација да би
ОПЕК+ могао да паузира с повећањем производње као одговор на ширење новог соја
ковида.

  

Након суноврата цена у петак за више од 10 одсто, што је био највећи једнодневни пад
од априла 2020. године, цене нафте су данас порасле за више од 4,0 одсто.

  

Цена фјучерса сирове северноморске нафте Брент је, према последњим расположивим
подацима, износила око 76 долара по барелу, док је америчка WТИ нафта ојачала за 4,5
посто на 71,16 долара за барел, наводи Ројтерс.

  

(Танјуг)
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