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Meksiko letur dyrnar upp fyri altjóða oljufeløgum

Í 75 ár hevur orkuøkið í Meksiko verið stongt land fyri altjóða oljufeløgum, 

men hetta ætlar forsetin at broyta. Um somu tíð sum fleiri av stóru altjóða 

oljurisunum missa leitiøki og goymslurnar minka, kemur meksikanski forsetin 

møguliga við eini hjálpandi hond. Hann hevur nevniliga ætlan um at lata upp 

meksikanska marknaðin fyri útlendskum oljufeløgum. Í meira enn 75 ár hevur 

tað bara verið loyvt tí almenna oljufelagnum Pemex at leita eftir og framleiða 

olju og gass. Pena Nieto forseti fer í næstum at leggja uppskot fram í 

tjóðartinginum, sum skal broyta stýriskipanina og grundlógina og harvið lata 

upp dyrnar fyri útlendskum íleggjarum innan olju- og gassvinnuna. Hetta fer 

at merkja, at oljufeløg sum ExxonMobil og Shell aftur fáa loyvi til at leita eftir 

og framleiða olju og gass í tí orkuríka Meksiko. Um uppskotið verður samtykt 

fer tað at hava við sær milliarda inntøkur og hægri livifót í landinum sigur 

Nieto forseti sambært Financial Times. Tað var í 1938, at táverandi stjórnin í 

Meksiko tók stig til at tjóðartaka allan útlendska oljuídnaðin og lat almenna 

oljufelagið eiga og umsita alt tað stóra oljutilfeingið í landinum. Men nú 

verður mett, at tørvur er á at fáa nýggja tøkni og íløgur til landið og harvið 

nútímansgera oljuvinnuna. Pemex stendur í dag fyri umleið einum triðingi av 

landsins inntøkum, men oljuframleiðslan er fallin úr 3,4 mió. tunnum um 

dagin í 2004 til 2,5 mió. tunnur í dag. Pena forseti heldur, at við at loyva 

útlendskum oljufeløgum inn á marknaðin ber til at økja framleiðsluna til 3 

mió. tunnur um dagin til í 2018 og eftir tað at koma upp á 3,5 mió. tunnur í 

2025. Sambært uppskotinum skulu útlendsku oljufeløgini rinda ein part av 

sínum yvirskoti til meksikanska statin. Roknað verður við, at samlaðu 

goymslurnar eru uppá 115 mia. tunnur av olju ella tað sama sum oljulandið 

Kuwait eigur. Hóast tjóðartøkan av útlendsku oljufeløgunum í 1938 við Lázaro 

Cárdenas forseta á odda verður mett sum ein av varunum í politisku søgu 

Meksiko, og hóast almenna Pemex verður mett at vera sjálv høvuðs lívæðrin í 

samfelagnum, so hevur staturin troytt hana so nógv, at Pemex tørvar pengar 

at gera neyðugar íløgur í eina meira nútímans og kappingarføra oljuvinnu. 

Hetta skulu útlendsk oljufeløg nú bøta uppá. Pemex er annars ein av heimsins 

størstu oljuframleiðarum við inntøkum uppá 600 mia. kr. um árið. Hesi 

seinastu ártíggjuni er framleiðslan tó minkað við einum fjórðingi til 2,6 mill. 

tunnur um dagin. Nú sigur Nieto forseti, at hansara ætlan fer at steðga 

niðurgongdini umframt at veita bíligari orku til íbúgvararnar. Mynd: Pena 

forseti Keldur: Financial Times, Ritzau, Jyllands Posten og Pemex
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