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Oljuprísurin aftur á 110 dollarum

Eftir at oljuprísurin herfyri nærkaðist 100 dollara markinum fyri tunnuna  eftir 

at hava verið uppi á 127 dollarum í apríl - er hann seinastu vikuna kvinkaður 

stútt uppeftir aftur, úr 103 dollarum, uppí 105 dollarar og 108 dollarar fyri 

mikudagin at røkka 110 dollara markinum. Tíðindastovan Reuters skrivar, at 

ein orsøk til seinastu hækkingina var eitt verkfall, sum steðgaði øllum 

oljuútflutningi úr Kuwait og ein onnur orsøk er tann, at bæði Frakland og 

Týskaland hava sagt seg vilja koma við eini ætlan at fáa bilbukt við kreppuni í 

Euro-økinum. Týski kanslarin Angela Merkel og franski forsetin Nicolas 

Sarkozy lovaðu sunnudagin, at tey í endanum av oktober fara at kunngera ein 

nýggjan hjálparpakka, sum skal loysa skuldarkreppuna. Bjartskygni í sambandi 

við at loysa upp fyri skuldarkreppuni hevur fingið oljuprísin at hækka. Hann er 

hækkaður umleið 8% seinastu fýra dagarnar, og tað er størsta hækkingin eftir 

nøkrum fáum døgum síðani í februar í ár. Um somu tíð hevur aðalskrivarin í 

Opec sagt frá, at hann roknar við, at limalondini fara at røkka eini semju um 

útboðspolitikkin, tá Opec hevur fund í desember. Abdullah al-Badri 

aðalskrivari sigur við Reuters, at ein oljuprísur uppá 100 dollarar fyri tunnuna 

er rímuligur, og at Opec fer ikki at skunda sær at økja útboðið. Á fundinum í 

desember fer ein semja  consensus  at verða rokkin. Opec fer at standa 

saman sum ein bólkur. Vit eru ein bólkur nú, hóast vit ikki náddu eini semju á 

tí seinasta fundinum. Eg eri vísur í, at komandi fundurin verður jaligur, segði 

hann. Saudi Arabia og tess Opec sameindu í Golfinum avgjørdu av sínum 

eintingum at økja framleiðsluna, eftir at tað miseydnaðist á Opec-fundinum í 

juni at sannføra hini Opec-londini at góðtaka eina samskipaða hækking av 

framleiðsluni til tess at viga upp lækkandi framleiðsluna úr Libya. Opec-

londini standa fyri einum triðingi av oljuframleiðsluni í heiminum. 

Felagsskapurin hevur fund í Wien 14. desember. Badri sigur við Reuters, at 

tað enn er ov tíðliga at siga nakað við vissu um, hvørja avgerð londini koma 

til, men hann var sannførdur um, at tey 12 limalondini fara at koma til eina 

avtalu. Vit hava verið til í umleið 50 ár. Og vit hava í seinastuni havt sera 

torførar fundir. Kortini meti eg tað ikki sum nakra kreppu yvirhøvur. Badri 

tosaði á eini ráðstevnu í London um olju og pengar. Javnvág Oljuprísurin var 

uppi á 127 dollarum fyri tunnuna í apríl. Týsdagin var hann á 110 dollarum. Eg 

haldi marknaðurin hevur funnið eina javnvág. Prísirnir eru í lagi. Eg sigi ikki, at 

eg eri glaður ella ikki, men eg haldi prísirnir eru rímuligir, segði Badri. Hansara 

meting er tó ikki í samsvar við hana hjá IEA, International Energy Agency, sum 

er ráðgevandi stovnur hjá oljubrúkandi londunum. Fatih Birol, leiðandi 

búskaparfrøðingur hjá IEA sigur, at prísir omanfyri 100 dollarar gera tað 

torført hjá heimsbúskapinum at koma fyri seg aftur. At oljuprísurin hækkaði 

nógv fyrr á árinum komst lutvíst av minni framleiðslu í Libya, eitt av 

limalondunum í Opec, sum vanliga framleiðir 1.6 milliónir tunnur um dagin, 

ella næstan 2% av heimsframleiðsluni, undan borgarakrígnum. Badri, sum er 

libyari og fyrrverandi orkumálaráðharri í Libya, roknar við, at aðrir Opec-limir 

fara at trimma sína framleiðslu so skjótt framleiðslan eftir tí nógv eftirspurdu 

libyisku kvalitetsoljuni kemur í gongd aftur av álvara. Hann segði við 

tíðindafólk eftir ráðstevnuna í London, at hann roknaði við, at libyska 

framleiðlan fer at koma uppá eina million tunnur um dagin innan seks 

mánaðir og røkka somu framleiðslunøgd sum fyri borgarakríggið longu innan 

eitt ár.
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er ráðgevandi stovnur hjá oljubrúkandi londunum. Fatih Birol, leiðandi 
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