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Til medlemmer af DES 

 

27. april 2015 

DESnr.: Alle 

IAEEnr.:  Alle 

 

I N V I T A T I O N 
 

Hermed inviteres til Dansk Energiøkonomisk Selskabs arrangement: 

 

Oliepriserne  
– betydning, faktorer bag prissætning, betydning for dansk økonomi 

 
Arrangementet afholdes hos Dansk Energi, Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C 

 

onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 

 

 

Efter flere år med stabile oliepriser mellem 110 og 120 dollar per tønde, tog priserne et gevaldigt 

dyk i sidste halvdel af 2014. Et dyk der kulminerede med en oliepris på omkring 45 dollar per tønde 

omkring årsskiftet. Siden har priserne stabiliseret sig en smule, men ligger stadig og svinger om-

kring 60 dollar per tønde. Noget de færreste havde forudset ved begyndelsen af 2014. 

 

Men hvad er de bagvedliggende årsager, både bag stigningen de foregående år efter det seneste dyk 

efter den økonomiske krise i 2008? Og hvad betyder det for prissætningen på brændstoffer i Dan-

mark og internationalt? Hvilke forhold er det, som i sidste ende bestemmer priserne på benzin og 

diesel i Danmark? Og endeligt, hvad betyder de faldende råoliepriser for dansk økonomi? 

Som nettoeksportør af råolie har det isoleret set en negativ betydning, men modsat nyder de danske 

virksomheder og forbrugere godt af de faldende priser på benzin og diesel. Så hvad har størst effekt 

– på kort og lang sigt? Endeligt er dansk erhvervsliv førende med alternative teknologier til fossil 

energi, så hvad betyder længerevarende perioder med lavere oliepriser i den sammenhæng? 

 

Disse og en række andre spørgsmål sætter Dansk Energiøkonomisk Selskab til debat på mødet. Vi 

har inviteret tre eksperter til at holde oplæg. 

 

Program 

 

15.30 Velkomst 

Michael Mücke Jensen, formand DES  

 

15.30 – 16.00 Olieprisen. Hvilke faktorer ligger bag de stigende og faldende oliepriser, og hvad be-

tyder det for prisen på benzin og diesel i Danmark? 

Fuel direktør Peter Rasmussen, Statoil Fuel og Retail 
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Dansk Energiøkonomisk Selskab  Sekretariatet, c/o Helle Stisen 
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16.00 – 16.30 Olieprisen. Hvad betyder den for dansk økonomi? 

Cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank 

 

16.30 – 17.00 Olieprisen. Hvad siger erhvervslivet – godt for de energitunge, men skidt for alterna-

tiverne? 

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energibranchen, 

  

 
Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et 

let traktement.  

 

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail til: edr@danskenergi.dk senest 

mandag den 11. maj 2015. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Elsebeth Drachmann 

for Dansk Energiøkonomisk Selskab 
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