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Bretska oljuvinnan á avgerandi vegamótiLági oljuprísurin er vorðin ein hóttan móti sjálvari 

oljuframleiðsluni í øllum Norðsjónum. Bretskur oljuídnaðarstjóri heitir á myndugleikar at 

lækka oljuskattin munandi, skal ídnaðinum verða liv lagað. Eisini heitir hann á vinnuna 

um at minka um kostnaðarstøðið. 

Tann sannroynd, at oljuprísurin er lækkaður við nærum 60% innan stutta tíð, hevur skakað 

bretska oljuídnaðin so mikið, at tað nú av álvara verður rópt varskó. Oljuprísurin, sum 



leingi var oman fyri 100 dollarar tunnuna, er eftir ongari tíð lækkaður til knappar 50 

dollarar tunnuna. Tað hevur fullkomiliga tikið altjóða oljuvinnuna á bóli, um somu tíð, 

sum henda gongdin er komin sera væl við hjá mongum londum, hvørs búskapir eru nógv 

heftir at olju- og gassi. 

Hyggja vit so eftir gongdini í grannalagnum, her fyrst og fremst í Bretlandi og Noregi, so 

hevur lági oljuprísurin longu fingið álvarsligar avleiðingar, tó at hetta enn ikki er farið at 

merkjast fult út. 

Uppsagnir eru á breddanum í altjóða oljubløðum. Seinast hevur bretska BP sagt frá, at tað 

fer at siga upp 300 fólkum í Norðsjónum. Heimsins størsta veitingarfelag innan 

oljuvinnuna, Schlumberger, hevur boðað frá, at tað umhugsar at minka um 

starvsfólkatalið við 9000 osfr. 

Noreg er av heimsins ríkastu londum og hevur megnað at menna eina oljuvinnu betri enn 

nakað annað land. Men eisini her fær lækkandi oljuprísurin avleiðingar. Inntøkurnar til 

landið minka sjálvandi men tað, sum er eins avbjóðandi, er, at hetta hevur við sær 

avleiðingar fyri veitingarídnaðin, sum telur fleiri hundraðtúsund fólk. Eisini nógvar 

hundraðtals føroyingar. 

Oljufeløgini eru nógv meira varin at gera íløgur í nýggja leiting við so lágum oljuprísi, og 

fleiri av ætlaðu útbyggingunum verða steðgaðar fyribils. Tað lønar seg rætt og slætt ikki 

at seta pengar í tær. Men enn verri er, at fleiri av verandi framleiðslum eru um at koma í 

vanda, tí framleiðslan er als ikki lønandi longur við verandi oljuprísi. 

Sostatt ber til at siga, at tað eru nógvir taparar í oljuumhvørvinum, tá hugsað verður um 

inntøkur frá olju- og gassframleiðslu. Landið missir inntøkur, oljufeløgini missa pengar, og 

oljuídnaðurin er hart kroystur. Hann noyðist at repa seglini og ein avleiðing, sum 

oljufeløgunum kortini dáma væl, verður, at tænasturnar, sum vinnan letur 

oljufeløgunum, verða nógv bíligari. 

Ì Bretlandi er støðan hættislig. Risastóri oljuídnaðurin rópar av álvara varskó. Tosað 

verður um, at lækkar oljuprísurin enn meira, so er tað als ikki lønandi longur at framleiða 

olju og gass í Norðsjónum. 

Tað hevur fingið stjóran í stóra bretska oljuvinnufelagnum UK Oil and Gas, Malcolm Webb, 

at fara út alment og í fyrstu atløgu at heita á síni limafeløg um at rationalisera og 

effektivisera tænasturnar og gera tær bíligari. Harnæst heitir hann eisini á 

myndugleikarnar um at skerja skattin hjá oljuvinnuni. Eitt skattastøði, sum íløtuni er 

millum 60 og 80%, livir als ikki upp til verandi støðu í oljuvinnuni. Skal oljuvinnuni vera lív 

lagað má skatturin lækka nógv sigur hann. 

Seinastu tíðindini vilja vera við, at inntøkurnar hjá stóru oljufeløgunum, teirra millum BP, 

Shell og Total eru minkaðar í meðal við 24% orsakað av tí lága oljuprísinum. Og fleiri av 

teimum smærri oljufeløgunum hava sum er ilt við at klára seg. Ein framhaldandi lækking í 

oljuprísinum kann merkja, at mong smá og meðalstór oljufeløg fara av knóranum ella 

verða uppkeypt av størri feløgum. 



Samanumtikið er støðan í Norðsjónum tann, at stórur partur av vinnuni hevur trupulleikar, 

nú oljuprísurin er niðanfyri 50 dollarar tunnuna. Fleiri av oljufeltunum mugu hava 60 

dollarar fyri tunnuna fyri at verða lønandi. 

Nú kundi verið spurt, hvussu oljuprísurin ávirkar føroyska oljuvinnu. Tað er greitt, at hann 

eisini er ein stór avbjóðing fyri frálandsskipini og fyri mongu føroyingarnar, sum arbeiða í 

serstakliga norsku oljuvinnuni. Enn er tó ov tíðliga at siga, hvør avleiðingin verður. Hetta 

veldst sjálvandi eisini um, hvar oljuprísurin endar. Tekin hava seinastu dagarnar verið um 

eina lítla hækking í prísinum, men tað eru fleiri eygleiðarar, sum halda, at hann kortini 

fer at lækka enn meira. Og hendir tað, at hann fer enn longur niður til bæði 40, 30 og 

enntá 20 dollarar, so er greitt, at eisini føroyskar fyritøkur, sum arbeiða í hesi vinnu, fara 

at merkja sviðan. Men enn eru eygleiðarar sera ymiskir á máli um, hvussu príslegan fer at 

laga seg komandi tíðina. Vit frætta tó, at sannlíkindini fyri, at eitt nú OPEC lond fara at 

minka um framleiðsluna fyri á tann hátt at fáa prísin upp, er lítil og eingin. 

Spurningurin um, hvør hevur ábyrgdina av, at prísurin lækkar so nógv, verður eisini 

svaraður sera ymiskt. Lægri búskaparvøkstur og minni eftirspurningur í Europa og Asia er 

ein partur av svarinum. Ein annar er ovurstór framleiðsla eitt nú í Miðeystri og USA. 

Uppaftur onnur vilja vera við, at talan er um eitt stríð millum Saudi Arabia og USA. Onnur 

halda talan er um avtalað spæl millum hesi bæði londini, so tann lági oljuprísurin kann 

raka meint hjá mótstøðulondum so sum Iran, Venzuela og Russlandi. 

So seint sum í dag ávaraði ein serfrøðingur hjá kendari fíggingarfyritøku móti at trýsta 

russiska forsetan Putin enn meira upp í ein krók við lágum olju- og gassprísum, tí vandi er 

fyri, at hann fer í opið stríð við Vesturheimin við í fyrstu atløgu at hertaka baltisku 

londini. 

So spurningurin um lága oljuprísin kann eisini vera geopolitiskur. 
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