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Yvirgangur órógvar oljuídnaðin

Altjóða yvivgangur stendur ikki ovast á breddanum á ársfundinum hjá World 

Economic Forum, sum verður hildin júst nú. Men gíslatøkan á gassverkinum í 

Algeria hevur við sær, at altjóða yvirgangur er eitt afturvendandi evni, tá 

tosað verður um vantandi arbeiðsmegi og talenttrot í olju- og gassídnaðinum. 

Trot á skikkaðari arbeiðsmegi og talenttrot er nevniliga eitt av 

høvuðsevnunum á World Economic Forum, sum verður hildið í Davos í Sveis 

nú (niðast í hesi grein er frágreiðing um World Economic Forum). Hetta er ein 

trupulleiki fyri vinnulívið sum heild, og tað er ógvuliga paradoksalt, tá 

heimurin telur næstan 200 milliónir arbeiðsleys. Bara í Evropeiska 

Samveldinum eru omanfyri 26 milliónir arbeiðsleys, har av fleiri milliónir eru 

vælútbúgvin ung fólk. Oljuídnaðurin hart raktur Oljuídnaðurin er serliga hart 

raktur og hevur ógvuliga trupult við at tekkjast ungum talentum. Úrslitið er, 

at miðalaldurin í oljuvinnuni sum heild nærkast teimum 50, tí hvørt einasta ár 

fara túsundavís av vælútbúnum fólkum, sum hava starvast í oljuvinnuni, á 

eftirløn, samstundis sum vinnan hevur ógvuliga trupult við at seta nýtt fólk 

við. Sambært greining í Jyllands-Posten í dag eru orsøkirnar til hetta fleiri. 

Yvirskipað hevur hugburðurin mótvegis olju- og gassvinnuni sæð betri dagar, 

og tað er ein avbjóðing í sær sjálvum. Men oljufólk, sum eru í Davos, meta, at 

hetta er til at liva við, ti allar forsøgnir siga, at heimurin tey bæði næstu 

áratíggjuni verður minst líka tengdur at olju og natúrgassi, sum hann hevur 

verið higartil. Verri er tó at takkla avbjóðingina við at fáa ung fólk innlimað í 

vinnuna, har størvini ofta eru at finna í fjarskotnum londum, sum ikki hvíla 

politiskt og har vandi er fyri yvirgangsálopum. Yvirgangsatsóknin sum tann í 

Algeria kann hava við sær, at tað verður ógvuliga trupult at fáa serfrøðingar 

at arbeiða slík støð, hetta uttan mun til hvussu høg lønin er. Kann ávirka 

oljuprís Og vantandi arbeiðsmegi er ikki einasta avbjóðingin, sum 

avleiðingarnar av yvirgangsatsóknum kunnu føra við sær. Í Davos verður 

millum annað tosað um, at tað í síðsta enda kann verða brúkarin, sum kemur 

at rinda fyri yvirgangsatsóknir, ið raka oljuídnaðin. Ein avleiðing av 

yvirgangsatsóknunum kann nevniliga vera, at trygdarkrøvini verða herd 

munandi og vápnaðar vaktir verða til staðar, har framleiðsla og virksemi er. 

Verður rokningin fyri hetta send oljuvinnuni, so skulu vit rokna við, at øktu 

útreiðslurnar hjá framleiðarunum síggjast aftur á olju- og gassprísunum. Her 

verður tó roknað við, at oljuídnaðurin fer at leggja trýst á tey londini, sum tey 

virka í, tá stórur partur av inntøkunum fella til landskassarnar, soleiðis at tað 

verða tey, sum skulu veita trygd fyri, at trygdin í samband við olju- og 

gassvirksemið í landinum er í lagi. Uttan mun til hvør skal rinda fyri hesa 

tænastu, so er púra greitt, at tað verður ein avbjóðing at finna arbeiðsmegi til 

at veita hesa trygdartænastu. Velja oljuvinnu frá Og líka mikið hvat hetta 

endar við, so meta oljufólk í Davos, at fær ein softwareverkfrøðingur valið 

millum eitt starv í oljuvinnuni og KT-vinnuni, so fellur valið ikki á oljuvinnuna  

hetta hóast tað fíggjarliga hevði loyst seg munandi betri. Um World Economic 

Forum World Economic Forum er ein sjálvstøðugur altjóða felagsskapur, sum 

virkar fyri einum betri heimi. Hetta verður gjørt við at savna vinnulívið, 

politikkarar, lærdar háskúlar og aðrar samfelagsleiðandi bólkar, sum síðani 

seta dagsskránna á altjóða eins væl og smærri pallum og í vinnulívinum sum 

heild. Høvuðsevnið á ársins World Economic Forum fundi er yvirskipað, 

hvussu heimsbúskapurin verður meiri dynamiskur og mótstøðuførur 

mótvegis nýggjum kreppum. Keldur -  http - //www.weforum.org, 

www.epn.dk, Jyllandsposten
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