INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
Stockholm 21 november 2013

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Ökande tryck i global penningpump – risk för övertryck?
Världsekonomin rör sig vingligt framåt på låg tillväxtväxel. De stora centralbankerna hjälper såväl ekonomin
som det finansiella systemet med historiskt expansiv penningpolitik. Flera börser har nått rekordhöjder och
bostadspriser stiger. KPI-inflation och inflationsförväntningar är likväl tama. USA:s återhämtning ser fortsatt stabil
ut trots budgetbråk. Samtidigt finns frågetecken kring om tillväxtekonomierna utgör ett nytt hot mot global tillväxt.
Och eurozonen dras – trots tecken på bottenkänning – med ökade deflationsrisker.
När kan Fed enas om att trappa ned obligationsköpen och vilka blir konsekvenserna för långräntorna i USA och
resten av världen? Hur stor är risken att USA:s kongress inte kan enas kring budgeten och att landet ställer in
betalningarna i början av 2014? Hur allvarlig är deflationsrisken för eurozonen och ska vi räkna med att ECB
sjösätter traditionell QE-politik i ett EU som riskerar att gå i politiskt baklås inför EU-valet? Hur okonventionell
behöver även finanspolitiken bli för att ge en hållbar lösning på länders skuldproblem ? Hur ska regimen i Peking
få Kinas ekonomi att uppnå stabilitet på ett tryggt sätt ekonomiskt, finansiellt och politiskt?
Även Sverige har gått på överraskande låg tillväxtväxel 2013. Låg investeringsaktivitet i Europa och starkare
krona har pressat delar av exportindustrin. Hushållens ekonomiska och finansiella ställning fortsätter dock att
förbättras med hjälp av låga räntor, skattesänkningar, reallöneökningar och stigande börskurser och huspriser. Men
hushållens skuldsättning är kvar på en historiskt och internationellt sett hög nivå vilket oroar Riksbank och regering.

Är Riksbanken tillfreds med att huvudansvaret för hushållens skuldsättning flyttas över till Finansinspektionen?
Hur ska Riksbanken hantera den låga inflationen utan växande kritik i den penningpolitiska debatten? Hur
påverkas kronan av Riksbankens vägval? Är Alliansens femte jobbskatteavdrag rätt metod att lyfta tillväxten? Vill
regeringen ställa ut nya reformlöften redan efter årsskiftet? Kan börsen sätta nya rekord?
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