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Nú skal oljuprísurin trýstast niður
Tað ljóðar, at USA, Bretland, Frakland og Japan eru komin væl áleiðis við
einari avtalu um at selja burtur av sínum strategisku oljugoymslum fyri at
trýsta oljuprísin niður. -Eg havi góðar vónir um, at hetta fer at enda við einari
avtalu, segði franski forsætisráðharrin, François Fillon, við franskt útvarp í
gjár. Upplýsingin frá forsætisráðharranum var ein beinleiðis avleiðing av, at
fleiri keldur í fronsku umsitingini hava latið leka út, at samráðingar eru millum
londini um at trýsta oljuprísin niður. Sambært teimum somu fronsku
keldunum ella lekunum er tað Frakland, sum hevur tikið stig til
samráðingarnar. Bensinið dýrt Iranska kjarnorkuætlanin og tiltøkini hjá ES
ímóti oljukeypi úr Iran hava havt við sær, at prísurin á bensini er farin upp
ígjøgnum nógvastaðni. Í USA er prísurin ferin upp um tað fýra dollarar fyri
eina gallon, sum er eitt slag av einum magiskum marki, og í Fraklandi skulu
bileigarar rinda meiri enn tvær evrur fyri ein litur. -Eydnast tað okkum at fáa
eina avtalu við onnur ídnaðarlond, fara vit at selja burtur av goymslunum og
at trýsta prísin niður eitt avmarkað tíðarskeið, segði François Fillon í
útvarpssamrøðuni í gjár. Tað er ikki av tilvild, at júst tann franska stjórnin
gongur undan í royndunum at trýsta oljuprísin niður. Forsetaval stendur fyri
durum, og Nicolas Sarkozy, forseti, hevur brúk fyri øllum góðum hugskotum,
skal hann gera sær nakrar vónir um at verða afturvaldur. Risastórar goymslur
Endamálið við teimum strategisku oljugoymslunum er í fyrsta lagi at tryggja,
at londini hava nóg mikið av olju á goymslu, skuldi kríggj brostið á, ella um ein
ella onnur kreppa darvar oljuhandilin. USA hevur ta størstu strategisku
oljugoymsluna í heiminum. Har er rúmd fyri 727 milliónum tunnum, og fyri
fýra vikum síðani var goymslan næstan full. Tá stóð á heimasíðuni hjá
Strategic Petroleum Reserve, at USA hevði 695,6 milliónir tunnur av olju á
goymslu. Oljan er í goymslum, sum eru undir jørð, og nøgdin svarar til tað,
sum amerikanska samfelagið vanliga brúkar í 36 samdøgur. Japan hevur eisini
rættiliga nógva olju á goymslu - helst umleið helmingin av tí, sum USA hevur.
Nøgin í teimum fronsku goymslunum er umleið ein tíggjundapartur av teirri
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amerikonsku, men er ógreitt, hvussu nógv olja er í teimum strategisku
goymslunum í Bretlandi. Ikki fyrstu ferð Eydnast tað USA, Bretlandi, Fraklandi
og Japan at semjast um at brúka burtur av teimum strategisku
oljugoymslunum við tí fyri eyga at trýsta prísin niður, so er tað ikki fyrstu ferð,
at hendan framferðin verður brúkt. Tá Saddam Hussein sendi irakska herin
inn í Kuwait í 1990, seldu lond olju úr teimum strategisku goymslunum fyri at
halda prísinum niðri. Tað sama bleiv gjørt í sambandi við tað arabiska várið í
fjør, og tá bardagarnir í Libya í fjør steðgaðu landsins oljuframleiðslu, seldi
USA 60 milliónir tunnur av olju úr sínum strategisku goymslum fyri at nøkta
tørvin.

