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INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS 
Stockholm 8 februari 2013 

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic 
Outlook:  
Kan politisk osäkerhet knäcka konjunkturen?  
 
 
Inledningen på 2013 har gått i optimismens tecken på marknaden. Den globala finansiella 
stressen har minskat – börskurvorna pekar uppåt – vilket får allt fler, inte minst politikerna, att dra 
en djup suck av lättnad. Förväntningarna stiger på att eurokrisen passerat en avgörande 
vändpunkt, att USA:s kongress ska enas kring budgeten och att Kina visar tillväxtmuskler.  

Är eurokrisen över? Vad kan stjälpa USA:s och Kinas återhämtning? Blir 2013 året då företagen 
mer beslutsamt väljer att investera och nyanställa och ge världen en överraskande stark tillväxt? 
Eller kan politisk osäkerhet hålla kvar företagen i en fortsatt avvaktande och negativ självgående 
tillväxtspiral? Vad betyder alla ”penningpolitiska nyheter” för tillväxt, inflation, räntor och valutor runt 
om i världen?   

Just nu går det trögt för svensk ekonomi. Hushållen har kraften att kompensera för en svag 
exportefterfrågan men brottas med frågor kring utsikterna för arbetsmarknad och huspriser. 
Regeringen avvaktar med åtgärder medan snålblåsten tilltar kring Riksbanken.   

Kommer hushållen att ”hjälpa” svensk ekonomi att få ett efterlängtat lyft? Kan exportindustrin hitta 
nya marknader – vilken roll kommer kronan att spela för tillväxten? Hur mycket är regeringen 
beredd att stötta med nya initiativ? Att sänka eller inte sänka, eller kanske höja – det blir 
riksbanksfrågan.   

 
Tid:  Tisdagen den 12 februari 2013 

Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00    
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15 

Plats:  Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm 

 
 
Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se, tel 070-698 48 58 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 
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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 31 
december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder 
kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se. 


