
”EU räddade världen” 

EU och Sveriges påverkan bakom kulisserna räddade världen från 
finansiell härdsmälta. Det säger Jörgen Holmqvist, Sveriges ende 
generaldirektör i EU. 
  
Jörgen Holmqvist är EU:s högste tjänsteman under kommissionären för 
den inre marknaden.  
 
Han tycker att han har stöd för tolkningen att det var EU:s politiker och 
tjänstemän räddat Europa och världen i ett mycket allvarligt läge. 
 
Det berättade den svenske generaldirektören under ett seminarium i 
Stockholm på onsdagen. 
 
– EU:s finansmarknad var nära en härdsmälta efter kraschen i 
Lehman Brothers 2008. 
 
– De flesta bedömare tycker i dag att det var EU:s hantering av 
finanskrisen som räddade Europa. 
 
– Det blev ingen djup depression. Det blev ingen protektionism. Det 
finns inte längre någon som har kvar samma 1930-talsperspektiv som för 
ett och ett halvt år sedan. 
 
– Det ser bättre ut än vi trott tack vare gott internationellt samarbete 
mellan EU och USA.  
 
– Europeiska centralbanken var först ut av alla med åtgärder. ECB 
försåg finansmarknaden med likviditet. ECB kom med ett reformprogram. 
 
– EU reglerar, men ville också styra hur den ekonomiska politiken skulle 
se ut. 
 
– EU-kommissionens förslag, den europeiska tillväxtpakten, innehöll en 
mer expansiv politik. 
 
– Tyskland svarade att det vore ansvarslöst och att det inte var EU:s sak. 
Men Frankrike hade ordförandeskapet i EU då.  
 
– Sarkozy är ju en person som många uppfattar som färgstark. Man 
kan vara skeptisk mot honom, men jag tror ändå att det var en fördel. 
 
– Bland annat tog han initiativet till G20-samarbetet. Han kallade till 
eurotoppmötet i oktober 2008. 
 
– Om det mötet inte ägt rum så hade vi haft en oerhört allvarlig situation 



idag – antagligen en härdsmälta. 
 
– Nu diskuterar vi vilka exit-strategies länderna har för sina 
krispaket. De måste ju dra sig ur nu.  
 
– Om det går för snabbt riskerar man att falla tillbaka i kris.  
 
– Om det å andra sidan dröjer för länge så bidrar det till ett underskott för 
det offentliga. Det finns en klar risk att företagen anpassar sig till en 
situation med omfattande offentlig påverkan på marknaderna.  
 
– Vi vet att det leder till att resurserna allokeras fel. Konkurrensen störs 
 
– Vad har då EU-kommissionen gjort sedan krisen? Vi har skapat ett 
gemensamt regelverk. Vi har ägnat oss åt krishantering. Vi har jobbat 
med EU:s roll på det inernationella planet. 
 
– Det är bra att vi gått från G7 och G8 till G20. Att det vi kallar ”merger 
market economies”, BRIC-länderna, är med och diskuterar ekonomiska 
frågor i världen. 
 
– EU-kommissionen är fullvärdig medlem i G20 på ett sätt som man inte 
var i G7 och G8.  
 
– EU-kommissionen sitter med i G20:s Financial Stability Board. EU har 
världens största finansiella marknad.  
 
– Vi har en större roll än vad man ser i media. Det är alldeles klart 
vem Obama är, men vem representerar Europa? Är det EU-
kommissionens ordförande José Manuel Barroso? Europeiska rådets 
ordförande Herman Van Rompuy? 
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