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Støðan í Egyptalandi ávirkar oljuprísin

Hvønn dag fara 3 mill. tunnur av olju gjøgnum Suez veitina í Egyptalandi. So 

stóran týdning hevur henda flutningsleiðin, at umleið 8% av øllum 

heimshandlinum fer henda vegin vil BBC vera við. Nú stríð hevur tikið seg upp 

í Egyptalandi hevur tað longu ávirkað oljuprísin, og í ringasta føri kann 

borgarakríggj í landinum fáa sera stóra ávirkan á oljuprísin. Prísurin á 

Norðsjóvarolju er hækkaður við góðum dollara í mun til í gjárkvøldið og er á 

104,92 dollarar fyri tunnuna. Um støðan í Egyptalandi harðnar enn meira í 

dag, so meta eygleiðarar, at oljuprísurin kann hækka enn meira og harvið 

koma at skaða heimsbúskapin, sum frammanundan hevur stórar trupulleikar 

at dragast við. Leiðslan fyri herin hevur sent út eitt seinasta skriv til Mursi 

forseta við heitinum Teir seinastu tímarnir, har sagt verður, at herurin er 

tilreiðar at berjast til tað seinasta móti terroristum, víðgongdum og 

tápulingum. Hetta skrivar tíðindastovan Reuters. Herurin hevur givið Mursi 

forseta eitt ultimatum, antin at fáa samstarv I lag við andstøðuna ella fara frá. 

Forsetin hevur tó í røðu í sjónvarpinum fyrrapartin sagt frá, at hann er valdur 

av fólkinum og hevur onga ætlan at fara frá. Í løtuni verður sagt frá 

samanstoytum millum andstøðu og viðhaldsfólk hjá Mursi forseta. 16 eru 

deyð og 200 skadd. Eygleiðarar bera ótta fyri, at støðan kann gerast so mikið 

álvarslig, at talan verður um borgarakríggj. Stóri spurningur er tó, hvat 

herurin hevur í kvittanum, um einki er hent, tá freistin herururin hevur sett 

Mursi gongur út í kvøld. Greinarnar innan oljuvinnuna siga, at tað er ikki 

óvanligt, at oljuprísurin hækkar, tá støðan í Miðeystri gerst álvarslig sum eitt 

nú í Egyptalandi. Um so er at ferðslan gjøgnum Suezveitina verður rakt, so er 

verandi príshækking bara at meta sum ein dropi. Tá vandi varð fyri í 2011, at 

veitin fór at verða stongd, hækkaði oljuprísurin við 7 dollarum.
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