
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS 
Stockholm 5 oktober 2012 

SEB presenterar konjunkturrapporten Eastern European 
Outlook 

 
Den globala konjunkturbilden har förmörkats sedan i våras. I Europa har Euro-zonen gått in recession och 
svaghetstecknen har blivit tydligare även i hyfsat motståndskraftiga Norden. Hur klarar sig Östeuropa och Baltikum 
i denna kärvande omvärldsmiljö?  

Östregionens tungviktare Ryssland och Polen har hittills hållit uppe tillväxten relativt väl, medan ett flertal länder i 
centrala och södra Östeuropa är i stagnation eller tillbakagång. Men är en hårdare inbromsning oundviklig? Eller 
fortsätter rysk tillväxt att stagas upp av högt oljepris och polsk tillväxt av ekonomi och banksystem i relativt gott 
skick? Och trycker Polens centralbank snart på räntesänkningsknappen? Ukraina har bromsat in hårdare än väntat; 
varför, och kommer relationerna med väst/IMF att tina upp efter parlamentsvalet i slutet av oktober? I Baltikum har 
konjunkturnedgången hittills mildrats av växande inhemsk efterfrågan. Men finns kraft nog att växla upp farten när 
exportboomen nu klingat av och hur konkurrenskraftig är exporten egentligen efter de tidigare interndevalvering-
arna? Och hur påverkas Lettlands och Litauens ambitioner om eurointräde av krisen i Euro-zonen? 

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa, som ges ut av SEB Ekonomisk Analys. 
Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och publiceras två gånger per år. 

Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook och ansvarig för Baltikum- 
och Polenanalysen, samt Daniel Bergvall, ansvarig för Ryssland och Ukraina. 

Tid:  Onsdagen den 10 oktober 2012 
Publicering av Eastern European Outlook kl. 10.00    
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15 

Plats:  Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm 

=
OBS! Inbjudan gäller endast representanter för press och media. 

=
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt. 
 
Välkomna! 
 
Mikael Johansson, telefon 08-763 80 93, mobil 070-372 28 26  

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud 
av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment 
banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns 
representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 373 miljarder kronor och 
förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se. 
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