
 

 

ТЕКСТ НА ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ  #ASKDRAGHI  
 

Въпрос за икономическото възстановяване в Европа достигна до нас през Facebook. Исмаил 
от Италия пита: „Кога Европа ще се възстанови напълно от рецесията?“  

Европа вече се възстанови от рецесията. Но рецесията беше много, много сериозна, възможно 
е, всъщност дори е сигурно, че това беше най-тежката рецесия след Голямата рецесия през 30-
те години на миналия век.  

Милиони хора останаха без работа, а за младите хора стана по-трудно от всякога да си 
намерят работа.  

Вече от около четири години и половина европейската икономика бележи последователен 
растеж. А заетостта е по-висока от всякога. През последните три години и половина бяха 
създадени 7 милиона работни места.  

Но тук трябва да подходим внимателно. Зад тези числа се крият различни реалности.  

По-специално, трябва да се подобри качеството на тези работни места. Много от тях са 
временни или на непълен работен ден.  

Така че, положението определено се е подобрило, но трябва да продължим да го 
подобряваме.  

Във всеки случай, всичко това стана възможно главно благодарение на нашата парична 
политика. Причината е, че лихвените проценти останаха ниски продължително време и хората 
можеха да вземат кредити, да си купят жилища, да инвестират и да създават работни места.  

Затова трябва да продължим да работим и да не забравяме кои са най-важните проблеми, но 
положението несъмнено се е подобрило. 

 

Ян от Белгия се тревожи за безработицата. Ето какво е написал в Twitter: „Представете си, че 
изкуственият интелект и роботите доведат до масова безработица при младите хора. Как ще 
реагира ЕЦБ?“  

Бих казал, че притесненията как техническият прогрес  унищожава работни места е още от 
времето на индустриалната революция, когато е започнало всичко.  

Дотук опитът показва, че работните места, създадени с въвеждането на нови технологии, 
всъщност са повече от премахнатите заради навлизането им.  

Можем да бъдем разумно оптимистични за това.  

 



 

 

Трябва да бъдат изпълнени две условия. Първото от тях е ползите, които се натрупват в онези 
сектори, в които се въвеждат новите технологии, да се пренасят и в цялата икономика, за да 
могат да се създават работни места и в други области.  

Другото условие е хората, които загубят работата си в засегнатите от новите технологии 
сектори да могат да намерят работа другаде в икономиката.  

А често тази адаптация не е нито проста, нито безболезнена. Затова всъщност е нужна 
известна подкрепа от държавата във вид на образование и обучение, така че хората да 
усвояват нови умения. 

 

Виктория, която в момента живее във Франция, има следния въпрос:  „Как можем да 
впрегнем технологията на блоковите вериги, така че да подпомага икономиката?“  

Всъщност технологията на блоковите вериги е доста обещаваща. Тя дава възможност 
определени процеси да се извършват много по-бързо от преди.  

Ако например има фактура, изискваща плащане, то може да се извърши мигновено и 
автоматично с получаването на фактурата.  

Като нова, перспективна технология тя вероятно ще подпомогне икономиката и ще донесе 
много ползи.  

Ние имаме голям интерес към тази технология, но тя още не е безопасна за 
централнобанковата дейност, и затова трябва да я проучим и опознаем още.  

Всъщност, тъй като процесът на проучването не е прост, обединихме сили с централната банка 
на Япония. Надяваме се обаче, че ползата ще е голяма. 

 

От Италия получаваме въпрос за биткойн, ето какво иска да знае Итало: „Ако бяхте млад 
студент като мен, бихте ли си купили малко биткойни, които да държите за резерв? “  

Не е моя работа да казвам на Итало какво да прави. Но, честно казано, добре бих го обмислил.  

Както знаете, едно евро днес ще бъде едно евро и утре. Стойността му е стабилна. Стойността 
на биткойн варира в огромни граници.  

Затова аз не бих нарекъл биткойн точно валута, но това не е единствената причина.  

Зад еврото стои Европейската централна банка. Зад долара стои Федералният резерв. 
Паричните единици се подкрепят от централните банки или от съответните правителства. Зад 
биткойн не стои никой.  

И, между другото, видях също, че мнозина са задали въпроси дали ЕЦБ ще забрани биткойн и 
дали ще го регулира.  



 

 

Трябва да кажа, че това не е в правомощията на ЕЦБ. 

 

Кристиян от Нидерландия е написал следния въпрос: „Смятате ли, че ЕС и ЕЦБ ще успеят да 
направят достатъчна реформа, та да се справят с друга голяма икономическа криза, още 
преди тя да настъпи?“  

Знаете ли, за да отговорим на този въпрос, полезно е да се върнем назад и да се запитаме 
какво е било положението в тези държави при настъпването на кризата.  

Те влязоха в кризата с четири основни слабости.  

Първата е, че много икономики в еврозоната не бяха конкурентоспособни.  

Втората е големият публичен дълг, заради който правителствата нямаха възможност да 
реагират на кризата, като увеличат бюджетите си. А и бюджетните дефицити също бяха 
високи.  

Също и частният дълг – и на домакинствата, и на предприятията – беше висок, което означава, 
че частните лица не можеха да реагират на внезапната загуба на доход, увеличавайки 
задлъжнялостта си.  

Финансовата система, банковата система беше много слаба и крехка, а паричният ни съюз – 
толкова непълен, че не можеше да се справи ефикасно с кризата.  

Сега бих казал, че е отбелязан значителен напредък  на всички тези фронтове.  

Днес много икономики са по-конкурентоспособни, публичният дълг е намалял, но трябва да се 
направи още много.  

Частният дълг е намалял, и на предприятията, и на домакинствата, а във финансовата система 
вече има по-строги правила. В нашия паричен съюз създадохме единен банков надзорен 
орган.  

Така че, нещата са се променили, но трябва да продължим усилията си в областта на 
конкурентоспособността, на дълга и на нашия паричен съюз, където е нужно да задълбочим 
паричната си интеграция.  

Правителствата работят усилено по въпроса. 


