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Yvirgangur kann av álvara raka oljuprísin

Yvirgangsatsóknin í Amenas í Algeria hevur givið oljuídnaðinum okkurt at 

hugsa um. Fáa vit fleiri yvirgangsatsóknir móti oljustøðum kann tað fáa stóra 

ávirkan á oljuprísin og harvið raka vanliga brúkaran. Tað skrivar Jyllands-

Posten frá World Economic Forum stevnuni í Davos í Sveis. Endamálið við 

gíslatøkuni á gassverkinum er møguliga at raka búskaparligu lívæðrina í 

teimum londum, har yvirgangsfelagsskapir ynskja sitandi stjórnir at falla  frá 

Nigeria og Norðurafrika til Arabisku hálvoynna og Saudi Arabia. Fáa vit fleiri 

atsóknir av hesum slagnum, so hevur tað við sær, at prísirnir á olju rúka upp 

eftir, tí støðan er ótrygg. Sostatt kemur tú sum brúkari beinleiðis at merkja 

ætlaninar hjá yvirgangsfólkunum, tá tú fyllir bensin á bilin. Ótrygga støðan er 

eisini ein av høvuðsorsøkunum til, at oljuprísirnir hava verið javnt høgir undir 

búskaparkreppuni, sum hevur verið fimm tey seinastu árini. Høgu oljuprísirnir 

eru nevniliga týðandi partur av frágreiðingini, hví tað higartil ikki hevur 

hepnast at endurskapa støðugan búskaparligan vøkstur í ídnaðarlondunum, 

hóast fleiri royndir eru gjørdar. Í oljuhøpi verður ofta skemtað við, at øll 

fyrikoming av olju og gassi skuldi verið í Sveis. Veruleikin er tó tann, at stórur 

partur av hesum er at finna í londum, har stjórnarskipaninar eru ógvuliga 

ivasamar og trygdin tískil svikalig  ella støð sum umhvørvis- og landafrøðisliga 

eru lítið atkomulig, og tað tískil verður ov dýrt at gagnnýta tilfeingið har. Í 

hesum sambandi mugu vit ikki gloyma, at framleiðslan av skifurolju og 

skifurgassi í USA veksur støðugt. Framleiðsluvøksturin er so høgur, at Altjóða 

Orkustovnurin (IEA) metir tað vera sannlíkt, at USA verður sjálvbjargið við olju 

og natúrgassi longu í 2017. Og áðrenn hetta verður roknað við, at tey kunnu 

fáa innflutningstørvin nøktaðan úr grannalondum sum Kanada og Meksiko. 

Sostatt hevur USA ikki longur nakran beinleiðis áhuga  hvørki hernaðarliga 

ella politiskt  í at veita trygd fyri trygdini í fjarskotnum olju- og 

gassframleiðsluøkjum. Hetta er eisini galdandi, har amerikonsk oljufeløg eru 

við. Soleiðis ber til at staðfesta, at oljuídnaðinum ikki tørvar avbjóðingar  og 

at oljufólkini á World Economic Forum í Davos hava ov mikið av viðgera og 

kjakast um hesar dagarnar ráðstevnan er har. Keldur -  epn.dk og Jyllands-

Posten.
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