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Oljuvøkstur í USA fær oljuprís at standa í stað

Òvæntað nýggj oljufund í USA fara at hava við sær, at oljuprísurin fer at halda 

sær næstu árini og medvirka til halda globalu olju- og bensinprísunum í stað, 

meta altjóða greinarar hjá orkustovninum EIA. Tað eru bert fimm ár síðani, at 

oljuprísurin slóð øll met og náddi 150 dollarar tunnuna. Men teir methøgu 

oljuprísirnir kennast í dag sum farin tíð og eingin orsøk er fyri at óttast, at teir 

koma aftur næstu 10-15 árini siga leiðandi orkugreinarar. Orsøkin er 

framleiðslan av skiferolju og tjørusandolju. Higartil hevur verið mett, at tað 

liggja góðar 30 mia. tunnur av olju í amerikonsku undirgrundini. Men 

tøkniligu framtigini seinastu árini at taka upp eitt nú skiferolju hava økt 

metingina við umleið 45 mia. tunnum aftrat. Nýggju fundini av m.a. skiferolju 

í USA hava longu ávirkað oljuframleiðsluna munandi. Í 2005 vórðu 

framleiddar 5 mia. tunnur av olju í USA. Tað talið er í dag 8 mia. Vøksturin fer 

at standa við næstu 15-20 árini og fer hann at gera sítt til at steðga 

prísvøkstrinum. Leiðarin av altjóða orkukanningum hjá Credit Suisse, Jan 

Stuart heldur, at oljuprísurin fer at liggja á í mesta lagi 105 dollarum fyri 

tunnuna og í minsta lagi 70 dollarum. Meðalprísurin fer at liggja á umleið 95 

dollarum fyri tunnuna av Brent olju. Jan Stuart heldur tó, at vit skulu rokna 

við, at oljuprísurin fer at hækka aftur fram móti 2020 ikki minst orsakað av 

vøkstrinum í eftirspurninginum. Hóast væntaði vøksturin í Kina í løtuni er 

minni enn roknað við, kunnu vit kortini vænta ein vøkstur í eftirspurninginum 

uppá sikt. Greinarar gera tó vart við, at ein nýggj búskaparkreppa ella ein 

knappligur vøkstur í heimsbúskapinum kann hava týðandi ávirkan á oljuprísin.
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