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Noreg - Bæði gott og ringt við høgum oljuprísi
Rýkur oljuprísurin upp ígjøgnum, kann tað fáa álvarssamar avleiðingar fryri
Noreg. Tað væntar í hvussu er norski vinnumálaráðharrin, Trond Giske. Hann
vísir á, at eitt reiðarí fyri og annað eftir gevst við at flyta olju úr Iran, og frá 1.
juli gevst ES við at innflyta iranska olju. Avleiðingin kann verða, at oljuprísurin
rýkur upp ígjøgnum, og tað er bæði gott og ringt. "Tað er rætt, at ein høgur
oljuprísur er góður fyri okkara uttanríkishandil, og tað er sjálvandi gott at fáa
nógvar pengar fyri okkara olju. Men hinvegin fer ein høgur oljuprísur at fáa
neiliga ávirkan á heimsbúskapin, og tað fer at ávirka okkum tann skeiva
vegin", sigur Trond Giske við blaðið VG. Vinnumálaráðharrin sigur, at tað eru
fleiri orsøkir til, at tað ræður um at fáa eina loysn á Iran-kreppuni, og at
oljuprísurin er ein týdningarmikil orsøk. "Høgur oljuprísur kann gera Noregi
størri skaða enn gagn", sigur hann. 130 ella 140 dollarar Teir seinastu
dagarnar hevur oljuprísurin togað í 120 dollarar, men sambært greinaranum
Trond Omdal hjá Artic Securities kann hann fara upp á 130 dollarar í seinna
hálvári. Og tað fær avleiðingar. "130 dollarar fyri tunnuna gevua størri avlop á
fíggjarlógini, men fyri hvønn dollara oljuprísurin hækkar, minkar vøksturin í
heimsbúskapinum millum 0,2 og 0,3 prosent", sigur Trond Omdal við VG.
Hann sigur, at tað verður avgerandi fyri prísin, hvussu stórar avleiðingar
innflutningsbannið hjá ES fær. Iran útflytir sum er 2,5 milliónir tunnur um
dagin, og í fjør keypti ES 600.000 tunnur um dagin. Trond Omdal sigur, at
avleiðingin av ES-tiltakinum verður, at knappliga ein millión tunnur um dagin
sleppa ikki á marknaðin, og so er spurningurin, um Kina fer at keypa meiri olju
úr Iran. Altjóða Gjaldoyragrunnurin, IMF, sigur í einari meting, at sita iranar
eftir við hálvari aðru millión tunnum orsakað av handilstiltøkunum, fer
oljuprísurin upp á 140 dollarar fyri tunnuna.

