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• Mer än 20 000 personer är 
anställda i svenskägda koncerner 
och deras dotterbolag i de tre 
baltiska staterna Estland, Lettland 
och Litauen.  

• Importen från Baltikum uppgår 
till ca 14 miljarder kronor, nästan 
lika mycket som från Spanien och 
Österrike tillsammans. 

• Sverige är en ledande invester-
are i dessa länder och svenska 
banker dominerar helt det baltiska 
banksystemet.

Uppräkningen kan fortsätta men 
det räcker för att slå fast; de 
baltiska staterna med sina totalt 
7 miljoner invånare är genom 
sin geografi ska närhet och sina 
snabbt växande ekonomier på väg 
att bli av stor ekonomisk betydelse 
för Sverige. De kallas inte för inte 
för Nordeuropas tigrar – men alltför 
många svenska företag har ännu inte sett dem!

En hisnande upplevelse att följa dem
Jag har kunnat följa den snabba utvecklingen på nära håll, 
från frigörelsen från sovjetisk ockupation och planhus-
hållning i början av 1990-talet till demokrati och snabb-
växande ekonomier. Bland världens transition economies, 
som ekonomerna kallar dessa länder, framstår de baltiska 
länderna som föregångare.

Mina erfarenheter från Baltikum sträcker sig över ett brett 
fält. Från de första kontakterna med den estniska central-

Bengt Dennis
Bengt Dennis är f.d. riksbankschef och 
mångårig förgrundsfi gur i det offentliga 
Sverige med stor erfarenhet av att 
analysera skeenden i vårt närområde.
För mer information om Bengt Dennis 
– klicka här.
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Titta närmare på tigrarna  
– de är inpå knutarna!

Talarforum 
presenterar stolt 
den nya hemsidan!
www.talarforum.se
Välkommen in! 

http://www.talarforum.se/talare/bengt.dennis/
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banken när den nationella valutan skulle införas och Riks-
banken hjälpte till, till ordförandeskap i den arbetsgrupp 
som ledde utvecklingen av Via Baltica, vägen från Tallinn 
till Warzaw över Riga och Kaunas. Vidare ledamotskap av 
styrelsen för Hansa Bank, regionens ledande bank, och 
senare i SEBs holdingbolag för dotterbankerna i dessa 
länder. Nu genom arbete i egen konsultfi rma med speciali-
sering på Baltikum samt Central- och Östeuropa.

Det är en hisnande upplevelse att se tre länder genomgå 
en så total omställning på  samhällets alla områden; poli-
tiskt, kulturellt, ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Medlem-
skapet i EU och NATO förra året kan sägas symbolisera 
utvecklingen.

Växer så det knakar
Mest uppmärksammat är de baltiska ländernas ekono-
miska expansion. De växer snabbare än andra jämförbara 
länder och 2-3 gånger snabbare än de gamla EU-medlem-
marna. Ta en titt på den här grafen.

Estland, Lettland och Litauen har växt och växer klart 
snabbare än ex. Polen, Slovenien och Ungern. De gör det 
i kraft av en målmedveten ekonomisk politik med öppna 
gränser mot omvärlden, låg infl ation och sunda statsfi nan-
ser. Regeringarna kommer och går i snabb takt men i allt 
väsentligt ligger den ekonomiska politiken fast. Om några 
år väntas de byta sina nationella valutor mot euro. Om 5-6 sid 2 av 4
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år är fl ertalet av de nya medlemmarna i EU med i euro-
zonen. Några år senare kommer Bulgarien och Rumänien. 
Eurons gräns fl yttar österut, frontsnittet blir mot rubeln.

Attraktiva för investerare
Utländska investerare bidrar till den ekonomiska tillväxten. 
Bland utländska direktinvesterare har Estland varit attraktivt 
och per capita har endast Tjeckien och Ungern tagit emot 
mer direktinvesteringar under perioden 1989-2003. 

Många baltiska företag har köpts av utländska investerare 
och på börserna är den utländska närvaron stark. Börsupp-
gången har varit påtaglig under senare år och många sven-
ska hushåll har lockats av de fonder med baltisk inriktning 
som svenska förvaltare erbjuder.

 

Framtidsutsikterna för de baltiska länderna är ljusa förut-
satt att infl ation och bytesbalansunderskott inte tillåtts gå 
över styr i den snabba ekonomiska tillväxten. Fortsatt stora 
omstruktureringar behövs dock i de baltiska ekonomierna 
och en viss politisk reformtrötthet börjar märkas. Berät-
tigade krav på grundläggande social trygghet hos utsatta 
befolkningsgrupper sätter press på de offentliga fi nanserna 
samtidigt som en viss skattekonkurrens råder mellan sid 3 av 4
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länderna. De politiska systemen kommer att vara under 
press och regeringsskiftena väntas förbli täta. 

- - -

Bengt Dennis föddes i Grängesberg, tog studentexamen 
i Ludvika och har en MA i nationalekonomi från Columbia 
University, New York. Han har varit journalist i radio och 
tidningar, bland annat chefredaktör för Dagens Nyheter.
Tjänstgöring i tre departement: fi nans-, handels och 
utrikesdepartementen.

Chef för Riksbanken 1982-1993. Därefter rådgivare i SEB 
och från 1 januari 2002 konsult med eget bolag. Bengt 
Dennis inriktar sig på rådgivning till företag och institutioner. 
Tyngdpunkten ligger vid ekonomiska och politiska bedömn-
ingar av utvecklingen i närområdet. 
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