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Størri framleiðsla fer at lækka oljuprísin.
"Oljuprísurin verður lægri í 2014 enn í 2013. Vit halda, at Norðsjóvaroljan (Brent) fer at
liggja um 102 dollarar fyri tunnuna í 2014,” sigur oljumarknaðargreinarin Torbjørn Kjus i
DNB Markets við heimasíðuna E24.
Oljan hevur sum størsta útflutningsvinnan í Norra stóran týdning fyri búskapin. Men
metingar siga, at inntøkurnar frá olju- og gassvirkseminum fer at minka komandi árini
orsakað av lægri oljuframleiðslu og fallandi prísum skrivar heimasíðan.

Kjus í DNB Markets greiðir frá, at oljuútboðið fer at vaksa skjótari enn eftirspurningurin í
2014. Tað er høvuðsorsøkin til, at oljuprísurin fer at lækka í ár, heldur Kjus.
Greinarin vísir serstakliga til oljuframleiðsluna uttan fyri OPEC, sum er vaksin nógv
seinastu árini.
Hóast oljuprísurin móti endanum av 2013 var hægri enn metingarnar, 110 dollarar, so
verður mett, at hann fer at lækka í 2014 orsakað av muninum millum útboð og
eftirspurning. Kjus heldur, at høgi prísurin í 2013 skyldast politiskum kreppum ma. Í Lybia,
sum var við til at minka um framleiðsluna og harvið til at varðveita høga prísin.
Fyri Norra merkir ein lægri oljuprísur minni útflutningsinntøkur frá oljuvirkseminum.
Ein lægri oljuprísur sampakkar oftani við ein lægri krónukurs. Og ein lægri krónukursur er
positivur fyri fleiri ikki oljutengdar vinnur so sum fiskiídnaðin sigur Kjus.
Nordea Markets heldur, at oljuprísurin í 2014 fer at liggja um 107 dollarar og í 2015 uppá
106 dollarar í mun til 109 í 2013.
Nordea Markets siga, at bæði eftirspurningurin og útboðið fer at vaksa, men útboðið fer
at vaksa meira.
Ein orsøk til vaksandi eftirspurningin í 2014 er væntaði búskaparligi vøksturin í londum,
sum hava stóran tørv á olju, so sum USA, Kina og Japan.
Á framleiðslusíðuni verður Norðuramerika tikið fram sum økið, ið er við til at økja
tilboðið. Menningin av nýggjari tøkni hevur gjørt tað lættari at útvinna olju frá
skifurløgum, nakað, sum hevur økt munandi um oljuvinnuna í USA.
Tað er serstakliga framleiðslan av skifurolju og gassi í USA og lutvíst oljusandi í Kanada,
sum er orsøkin til, at oljuútboðið fer at vaksa skjótari enn eftirspurningurin í 2014,
sambærtNordea Markets.
Eisini altjóða orkustovnurin IEA hevur fyrr spátt stóran vøkstur í útboðnum orsakað av
amerikonsku skifurolju/gass framleiðsluni. Hesin stóru vøksturin í londum utan fyri
Miðeystur, kann gera, at OPEC londini fara at minka um sína framleiðslu og nýbyggingar
fyri at varðveita oljuprísin.
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