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Pressträff den 30 augusti: Swedbank Economic Outlook 
  

Varmt välkommen på pressträff torsdagen den 30 augusti kl. 9.00.  
Swedbanks chefekonom Anna Breman presenterar höstens konjunkturrapport med fokus på 
makro och marknad samt en fördjupad analys av läget inför det svenska valet. I samband 
med rapportsläppet uppdaterar vi även Swedbank Sustainability Indicator, Swedbanks nya 
hållbarhetsindikatorer, och diskuterar hur klimatförändringar påverkar den ekonomiska 
utvecklingen. 
 
Tio år efter finanskrisen har den globala tillväxten återhämtat sig, men osäkerheten i det politiska 
landskapet skapar tveksamhet kring om den goda ekonomiska utvecklingen kan bestå i vår 
omvärld. Riskerna är många; global handelspolitik, obalanser på tillväxtmarknader, och 
klimatförändringar som allt tydligare påverkar den ekonomiska utvecklingen.  
 
Även i Sverige är politiken i fokus med det stundande valet. Vad betyder valet och det osäkra 
parlamentariska läget för räntor, valuta och börs i närtid? Och vad betyder det för svensk ekonomi 
de närmsta åren?  Kommer Riksbanken att ta de första försiktiga stegen mot normalisering av 
penningpolitiken? Och hur påverkar det i sådant fall svensk bostadsmarknad – fortsatt stabilisering 
eller risk för ytterligare nedgång?  
 
Varmt välkommen! 
 
Datum:  Torsdagen den 30 augusti 2018 
Tid:  Kl.9.00-9.45 
Plats:  Swedbank, Malmskillnadsgatan 23, plan 8 
Talare:   Anna Breman, chefekonom, Swedbank 
   
 
Pressträffen är ett tillfälle att ta del av vår analys och få möjlighet att diskutera de mest brännande 
ekonomiska frågorna. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 
21, josefine.uppling@swedbank.com 
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