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Búskaparliga støðan hjá Saudi-Arabia er krevjandi. Stjórin og greinarin Stig Myrseth hjá 

norska felagnum Dovre Forvaltningheldur, sambært E24, at Saudi-Arabia ikki klárar at halda 

sín búskap flótandi í meir enn tvey til trý ár við tí oljuprísinum sum er í dag. 

Hann metir at fyri at Saudi-Arabia skal fáa javnvág í sín búskap aftur, so má oljuprísurin 

uppá minst 105 dollarar fyri fatið. Í dag liggur prísurin niðanfyri 50 dollarar. 



Í seinastuni hava vit sæð meir og meir ófrið, og lítil ivi er um at orsøkin er at fíggjarliga 

støðan gerst truplari. Seinnapartin í gjár sprongdi ein maður seg í luftina í eini mosku, og tók 

fleiri við seg í deyðan. 

Myrseth vísir á at fíggjarliga krevjandi støðan ger tað truplari hjá myndugleikunum at "keypa 

sær frið" bæði innanlendis og á Arabisku hálvoynni. Hann óttast at ófriðurin og kríggini sum 

í dag raka lond sum Sýrialand, Jemen og Irak kann smitta av til Saudi-Arabia eisini. 

Saudi-Arabia stendur á odda fyri bardaganum móti uppreistrardeildum í Jemen, umframt at 

ein sær at ósemja eisini er í kongaligu familjuni í landinum um vegin víðari. 

Bloomberg News veit at siga at fyritøkurnar sum arbeiða við at byggja út vegakervi í Saudi-

Arabia hava fingið boð um at tær ikki skulu gera nakað komandi hálva árið. Hetta hendir 

eftir at myndugleikarnir nú mugu viðganga at lagi oljuprísurin ger at undirskot er á 

fíggjarlógini. 

Saudi-Arabia hevur hetta farna árið staðið á odda fyri politikkinum sum ger at OPEC-londini 

ikki hava minka um oljuframleiðsluna fyri at halda oljuprísinum uppi. Myrseth sigur í eini 

frágreðing hann kom við í farnu viku, at um støðan í Saudi-Arabia gerst enn meir ófriðarlig, 

og møguliga eisini ger at oljuframleiðslan minkar í landinum, so er vegurin ikki langur til at 

oljuprísurin ger eitt ordans hopp frá 50 dollarum fyri fatið til 100 dollarar. 

 


