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Oljuprísurin kann fara upp ímóti 150 dollarum

Kreppan millum Iran og Vesturheimin hevur gjørt, at prísurin á Brentoljuni úr 

Norðsjónum er tann hægsti síðani í mai í fjør. Seinnapartin í gjár kostaði 

tunnan 122,68 dollarar. Tað var 1,22 dollara meiri enn fyrradagin og tað 

mesta, síðani kreppan í Libya sendi oljuprísin upp ígjøgnum. Tað er serliga 

tann seinasta mánaðin, at oljan er dýrkað, tí fyrst í mánaðinum lá prísurin um 

110 dollarar fyri tunnuna. Greinarar siga, at tað er ein samanrenning av betri 

útliti fyri heimsbúskapinum og vandanum fyri, at minni olja fer at koma úr 

Iran, sum trýstir prísin uppeftir. Rætt er tað, at heldur veik tøl frá evropeiska 

búskapinum fingu prísin at fella eitt vet í gjár, men longu seinnapartin trýsti 

Iran-kreppan hann uppaftur. Hetta komst ivaleyst av, at 

kjarnorkueftirlitsmenninir hjá ST máttu gevast við sínum kanningum í Iran, tí 

teir sluppu ikki at vitja tey støð, sum teir ætlaðu. Spenningurin við 

Persaflógvan er nú so stórur, at í gjár ávaraði Russland Ísrael ímóti at leypa á 

kjarnorkuútbúnaðin í Iran. Russar ávaraðu um, at tað kundi fáa "álvarssamar 

avleiðingar", sum tikið varð til. 150 dollarar Heimsins størsta óhefta 

oljuhandilsfelag, tað sveisiska Vitol, heldur støðuna við Persaflógvan vera so 

álvarssama, at tað kann enda við, at oljuprísurin fer at seta met. Stjórin í 

fyritøkuni, Ian Taylor, segði í gjár, at prísurin fer helst at halda sær á 

núverandi støði hetta árið út, men at geopolitiskur ófriður økir vandan fyri 

munandi príshækking. Vitol-stjórin sigur tað ikki vera óhugsandi, at 

oljuprísurin kann fara at toga í 150 dollarar sum í juli í 2008. "Tað er ikki 

sannlíkt, men tað kann henda", segði Ian Taylor. Hann leggur afturat, at hóast 

prísurin kanska verður verandi á sama støði sum nú, so er tað nóg mikið til at 

seta nýtt met fyri meðalprísin í einum ári. Í fjør setti meðalprísurin met við 

109 dollarum fyri tunnuna, og tað var eitt stórt lop frá gamla metinum frá 

2008, sum var 98,4 dollarar. Sum er er lítil og eingin oljuframleiðsla í Suður-

Sudan, Jemen og Sýrialandi og avmarkað framleiðsla í Libya, samstundis sum 

Iran bæði hóttir við at skrúva fyri og at boykotta marknaðir. Tann olja, sum 

ikki kemur úr hesum londunum, kemur nú fyri tað mesta úr Saudiarabia. 

"Støðan á útboðsmarknaðinum er sera fløkt. Eftirspurningurin stendur við og 

veksur, og hóast vøksturin ikki er stórur, er tað torført at halda oljuprísinum 

niðri nú", sigur Vitol-stjórin, Ian Taylor.
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