
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS - påminnelse 
Stockholm 16 november 2012 

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:  
Politiska steg viktiga när världen och Sverige vacklar 

 

”En tillfällig tillväxtsvacka eller början på en långvarig nedgång?” Frågan ställdes av Internationella 

valutafonden IMF i dess senaste konjunkturrapport. Lyftkraften i världsekonomin är just nu begränsad – och 

ifrågasatt. Mycket handlar om politiska skeenden och deras ekonomiska effekter: Euro-zonens kris och färdplanen 

för den politiska unionen, USA:s finanspolitiska stuprisk, Kinas ledarskifte och Mellanöstern.  

 

Hur uthålliga är de positiva konjunktursignalerna i USA och vad betyder valresultatet? Kan Kinas nye president Xi ge 

ekonomin en ”ketchup-effekt” 2013? Kommer Grekland och Spanien att landa på fötterna med hjälp av ECB och 

med vilka insatser väljer Merkel och Hollande att agera i det ekonomiska, finansiella och politiska spelet? Vilka blir 

konsekvenserna för euron, dollarn och räntorna?  

 

Svensk motståndskraft ser ut att vika. Den svenska regeringen pressas av en alltför optimistisk syn på läget i 

ekonomin och oroande signaler om en vikande arbetsmarknad. Hur kommer sannolika revideringar att påverka 

trovärdigheten och reformutrymmet för Alliansens ekonomiska politik? Hur mycket stiger arbetslösheten och när 

sänker Riksbanken räntan? Eller har hushållens höga skuldnivå redan satt stopp för ytterligare räntefall? Hur mycket 

kraft finns det egentligen kvar i kronan? 

 

 

Tid:  Tisdagen den 20 november 2012 

Publicering av Nordic Outlook kl. 11.10    

Pressträffen startar kl. 11.15 

Plats:  Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm 

=
=
Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, anna.helsen@seb.se,  tel 070-698 4858 så snart som möjligt. 

 

Välkomna! 

 

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404 

Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67 

 

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 september 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 402 miljarder kronor och 

förvaltat kapital till 1 271 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se. 
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