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Гориво, од јуче, поново скупље и то за три динара. Подсетимо, дизел сада кошта 212
динара по литру, док је цена евро премијума 201 динар. Томислав Мићовић из Удружења
нафтних компанија Србије каже да су те цене ниже него што би требало да буду и да
постоји реална опасност да, ако се нешто не промени, оне утичу и на снабдевеност.

  

  

Мићовић, гостујући у Дневнику Н1, подсећа да већ пет месеци држава одређује
максималне цене горива. Нико на тржишту не утиче на те цене, све државе то раде и
ово време намеће ту потребу, додаје.

  

„Доста дуго то траје и ове цене одсликавају оно што се дешава на глобалном тржишту и
не преносе на прави начин тај удар који све земље трпе, не само Србија. Оне су ниже
него што би реално требало да буду у овом тренутку. У нашем правилнику, као и у свим
актима којима се регулишу цене, не фигурише цена нафте него цена референтног
дизела и референтног бензина на тржишту Медитерана и те цене су невероватно
турбулентне и високе, какве никада нису биле до сада и тренутно се то одражава и на
цене деривата нафте“, навео је.
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Како додаје, цене и снабдевеност тржишта су у директној корелацији, па истиче да се не
могу одржавати у дужем периоду нереално ниске цене, јер ће после тога сигурно доћи
до несташице. „То је у теорији економије познато. Да је тај нереални ниво цена трајао
месец – два, било би издрживљиво. Сада, после оволико времена, постоји реална
опасност да, ако се нешто не промени, да такве цене утичу и на снабдевеност“, навео је
гост Н1.

  

Не налазимо се, каже, у периоду када можемо да имамо јефитно гориво. Морамо сви да
редукујемо своју кућну потрошњу горива али се то не дешава ни у Србији, ни у другим
земљама, наводи.

  

"Потрошња у Србији је већа за 17 % него у 2021, а цене које сада плаћамо су никад више.
Морамо нешто да променимо у размишљању и понашању, тим пре што и ове цене нису
реалне и не омогућавају дугорочно - редовно снабдевање тржишта", закључио је
Мићовић.

  

(Н1)

  

Видети још:  Министарство трговине објавило нове цене горива: Максимална цена
евродизела наредних седам дана биће 212 динара, а бензина 201 динар

  

Данас: Ако поскупи нафта, гориво може и до 250 динара
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http://www.nspm.rs/hronika/ministarstvo-trgovine-objavilo-nove-cene-goriva-maksimalna-cena-evrodizela-narednih-sedam-dana-bice-212-dinara-a-benzina-201-dinar.html
http://www.nspm.rs/hronika/ministarstvo-trgovine-objavilo-nove-cene-goriva-maksimalna-cena-evrodizela-narednih-sedam-dana-bice-212-dinara-a-benzina-201-dinar.html
http://www.nspm.rs/hronika/danas-ako-poskupi-nafta-gorivo-moze-i-do-250-dinara.html

