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Oljuprísurin kann enda á 200 dollarum

Tað er ikki ómøguligt, at oljuprísurin fer at hækka til 200 dollarar fyri tunnuna 

orsakað av spenninginum í Persaraflógvanum. Bara síðani 20. desember er 

hann hækkaður við 3-4 dollarum orsakað av politiskum spenningi í Iran. Hetta 

skrivar Aftenbladet.no. Hormuzsundið -Eg rokni við, at fer okkurt álvarsligt at 

henda í Hormuzsundinum, og hetta fer at minka um oljuna á marknaðinum í 

longri tíð, er ikki ómøguligt, at oljuprísurin fer uppá 200 dollarar fyri tunnuna 

sigur Thina M. Saltvedt, oljugreinari í Noredea Markeds við Aftenbladet. 

Oljuprísurin hækkaði til 113 dollarar fyri tunnuna mikudagin, eftir at Iran 

hótti við at stongja fyri oljuflutninginum gjøgnum Hormuzsundið í 

Persaraflógvanum. Hóttaninar frá Iran koma eftir útsagnir frá londum 

Vesturheimin um sanktiónir móti landsins oljuútflutningi, eftir at Iran gjørdi 

greitt, at landið fór at skipa fyri hernaðarvenjingum eystan fyri sundið millum 

Iran og Saudi Arabia í 10 dagar. Iranski oljumálaráðharrin Rostam Qasemi 

segði í vikuskiftinum, at vesturlendskar sanktiónir móti Iran fara at hava við 

sær ein oljuprís uppá 200 dollarar. Umleið 20% av oljunýtsluni í heiminum 

fara gjøgnum Hormuzsundið. Um innlendis stríð haraftrat fer at taka seg upp 

í Iran eins og í Libya kann tað fáa enn størri avleiðingar. Tá oljuprísurin setti 

met uppá 147 dollarar 11. juli 2008 var orsøkin royndir við nýggjum iranskum 

rakettum. Síðani fall prísurin munandi orsakað av minkandi eftirspurningi í 

kjalarvørrinum á heimskreppuni. Prísurin var eitt skifti í februar 2009 niðri á 

34 dollarum fyri tunnuna. -Eg vóni ikki, at prísurin fer uppá 150 dollarar. Tí 

verður prísurin ov høgur kann tað av álvara seta kílar í heimsbúskapin, tí ein 

methøgur oljuprísur kann bara ávirka heimsbúskapin enn meira skeiva vegin 

sigur Saltved. Greinarar kring heimin síggja støðuna í løtuni sum rættiliga 

álvarsama, men rokna tó ikki við, at Vesturheimurin torir at gera álvara av 

sínum hóttanum um víðkaðar sanktiónir móti Iran, tí tá kann Iran gera álvara 

av sínum hóttanum og tað verður ein vanlukka fyri Vesturheimin. Spenta 

støðan í løtuni verður meira mett sum eitt kríggj við orðum millum Iran og 

USA.
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