
 

Hesi eru heimsins 
størstu oljufeløg 
Jan Müller 

30.03.2014 - 07:13 

Oljan.fo 

Við einari dagligari framleiðslu upp á 12,7 milliónir tunnur og einum virði, sum svarar til 

10 billiónir dollarar, er Saudi Aramco heimsins størsta oljufelag. 

Tað er Oil & Gas IQ, sum hevur savnað ymsar upplýsingar um tey størstu feløgini á altjóða 

olju- og gassmarknaðinum. 

-Saudi Aramco er tað størsta á fleiri økjum. Felagið hevur heimsins størstu oljugoymslu, ta 

størstu dagligu framleiðsluna og eigur heimsins størstu oljuleið, Ghawar. Herumframt 

hevur felagið reinsiverk í Saudiarabia, Suðurkorea, Japan, USA og Kina, skrivar Oil & Gas 

IQ millum annað. 

Á øðrum plássi finna vit tað russiska felagið Gazprom við einari dagligari framleiðslu upp á 

8,1 milliónir tunnur. Gazprom, sum er heimsins størsti gassframleiðari, umsetti fyri góðar 

158 mia. dollarar í 2011 og hevur næstan 400.000 fólk í arbeiði. 



-Gazprom er ein av teimum fyritøkunum, sum hava serliga stóran týdning fyri tann 

russiska búskapin. Í 2008 átti felagið umleið 10 prosent av teirri russisku 

bruttotjóðarframleiðsluni, skrivar OGIQ. 

Men Gazprom hugsar ikki bara um olju og gass. Í frágreiðingini verður víst á, at felagið er 

sera virkið innan ítrótt. Gazprom eigur fótbóltsfelagið Zenit St. Petersbnurg og er stuðul 

hjá fótbóltsfeløgunum Schalke O4 og Red Star Belgrade, UEFA Champions League, UEFA 

Super Cup og russiska súklufelagnum Team Katusha. 

Herimsins triðstørsta felag innan altjóða olju- og gassvinnuna er tað almenna iranska 

felagið National Iranian Oil Co (NIOC). Felagið, sum varð stovnað í 1948 og hevur 

høvuðsskrivstovu í Teheran, framleiddi 6,1 milliónir tunnur um dagin í 2010. 

-Tað er undranarvert, at NIOC er millum heimsins størstu oljuframleiðarar, tá hugsað 

verður um altjóða handilstiltøkini, sum umheimurin hevur sett í verk at mótmæla iransku 

kjartnorkuætlanunum, sigur OGIQ. 

  

Tað størsta privata 

Amerikanska ExxonMobil er heimsins fjórðstørsta oljufelag og samstundis tað størsta 

privata oljufelagið í heiminum. Tann dagliga framleiðslan í 2012 var 5,3 milliónir tunnur, 

umsetningurin var 453 mia. dollarar, og starvsfólkini vóru 77.000 í tali. 

Nummar fimm í røðini er russiska felagið Rosneft, sum framleiðir 4,6 milliónir tunnur um 

dagin. Fyri tíggju árum síðani høvdu russar ætlanir um at leggja Rosneft og Gazprom 

saman í eitt felag, men tað bleiv slept. 

Tey næstu feløgini á listanum hjá Oil & Gas IQ eru: 

Royal Dutch Shell (4 mió. tunnur um dagin) 

PetroChina (3,9 mió. tunnur um dagin) 

Pemex (3,6 mió. tunnur um dagin) 

Chevron (3,5 mió. tunnur um dagin) 

Kuwait Petroleum Corp (3,4 mió. tunnur um dagin) 

BP (3,1 mió. tunnur um dagin) 

Tað størsta norðurlendska oljufelagið, norska Statoil, er ikki á listanum. Felagið framleiðir 

umleið tvær mió. tunnur um dagin. 
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