MGF-dagen 2016
Hotel Royal Christiania, Oslo, 17. november

Norsk næringsliv og industri
-hva nå?
Kl. 10:00 – 10:15

Velkommen
Direktør Anita Helene Hall, Maskingrossisternes Forening

Kl. 10:15 – 11:00

Makroforhold i oljemarkedet og konsekvenser for norsk sokkel og
leverandørindustri
Prosjektleder, Fredrik Ellekjær, Rystad Energy
Hva er de globale utsiktene til oljemarkedet og hvordan vil det påvirke
aktiviteten på norsk sokkel? Hvordan overføres dette til markedet for norsk
oljeserviceindustri, når vil det snu og hvor kraftig blir rekylen? Hvilke
oljeservicesegmenter vil fare best og hvordan er MGFs medlemsbedrifter
eksponert?
Fredrik Ellekjær er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og
teknologiledelse fra NTNU, og er prosjektleder i Rystad Energy. Han følger
norsk sokkel og internasjonal oljeserviceindustri tett.

Kl. 11:00 – 11:45

Sterkere krone i 2017
Rente- og valutastrateg, Nils Kristian Knudsen, Handelsbanken Capital
Markets
Kronekursen har de siste årene svekket seg i takt med oljeprisfall og lavere
styringsrente. Hvilke drivere kan nå bidra til en styrking av krona i 2017?
Nils Kristian Knudsen er rente- og valutastrateg i Handelsbanken Capital
Markets. Han har tidligere jobbet i blant annet Nordea Markets og Citibank.
Han har en MBA i finans og er Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra Norges
Handelshøyskole (NHH).

Kl. 11:45 – 12:45

Lunsj

Kl. 12:45 – 13:25

Er bunnen nådd? Utsikter for norsk økonomi
Direktør og sjeføkonom, Lars E. Haartveit, Hovedorganisasjonen VIRKE
Konjunkturnedgangen (vekst i BNP Fastlands-Norge lavere enn trendvekst)
har vart i om lag 2 år. Når kommer oppgangen? Og hva er de viktigste
driverne?
Lars E Haartveit er sjeføkonom i Virke. Han er samfunnsøkonom, og har
tidligere jobbet i blant annet Finansdepartementet, Kreditkassen og DNB.

Kl. 13:25 – 14.05

Brexit og oljekrise til tross, fortsatt fint driv i bygg og anlegg mot 2018
Seniorøkonom, Kjell Senneseth, Prognosesenteret
Foreløpig er det de store prosjektene i samferdsels- og energi sektoren som
driver anleggsmarkedet, men det er også stort vekstpotensialet innen
kommunalteknikk. Veksten i byggemarkedet bremses litt av nedgang i
investeringene i private næringsbygg, men nedgangen her blir motvirket av
vekst i boligbygging og i offentlig byggevirksomhet. I markedene for
renovering og vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg er reparasjoner
etter naturskader i ferd med å bli en vekstfaktor.

Kjell Senneseth har 40 års erfaring med analyse av bygge- og
anleggsmarkedene, både fra departementsarbeid og som ansatt i
Byggenæringens Landsforening, i tillegg til Prognosesenteret. Han var
sjeføkonom i Prognosesenteret fram til 2015, og er nå seniorøkonom samme
sted.

Kl. 14.05 - 14.20

Pause

Kl. 14:20 – 15.00

En skiftende verden - hvordan er det å være grossist om ti år?
Partner, Carl A. Christiansen, Advokatfirmaet Ræder
EU inviterte i 2014 til en evaluering av agentdirektivet etter at dette hadde
vært virksomt i 30 år. Hva vil skje? skjer? Britene valgte «ja til Brexit» under
folkeavstemmingen i juni i år. Vil vi se en utvikling der det vokser frem
forskjellige regelverk i EU og Storbritannia? Store offentlige kontrakter lokker
utenlandske aktører inn på det norske marked. Konkurransemyndighetene
har økende fokus på alle ledd i distribusjonskjeden. Hvordan vil grossistenes
rolle utvikle seg de neste ti årene?

Carl A. Christiansen er partner i advokatfirma Ræder og har i 30 år arbeidet
med distribusjonskontrakter og mellommannsforhold. Han er norsk ekspert
for agent og forhandlerrett i International Distribution Institute og leder
Ræders avdeling for konkurranserett.

Kl. 15:00 – 15.55

Utenfor boksen
Suksessentreprenør, Bård Eker
Bård Eker står bak en rekke vellykkede selskap, som leverer
prestisjeprodukter og designtjenester i et konkurranseutsatt marked.
Hydrolift har under Bårds ledelse oppnådd en ledende posisjon i sitt
markedssegment. Bård er også majoritetseier i supersportsbilprodusenten
Koenigegg Automotive AB.
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