
  
 

UTSKRIFT AV UNDERTEXTER TILL #ASKDRAGHI-FILMER  

En fråga om Europas ekonomiska återhämtning har nått oss via Facebook, och Ismail från Italien 
undrar: "När kommer Europa att återhämta sig helt från recessionen?" 

Europa har återhämtat sig från recessionen, men den har varit mycket allvarlig, förmodligen - eller 
snarare säkerligen - den värsta lågkonjunkturen sedan den stora depressionen på 1930-talet. 

Miljoner människor förlorade sina jobb, och det var svårare än nånsin för unga människor att hitta 
jobb. 

Under cirka fyra och ett halvt år har ekonomin i Europa expanderat kontinuerligt. Och 
sysselsättningen är högre än någonsin. 7 miljoner jobb har skapats under de senaste tre och ett halvt 
åren. 

Men vi måste vara försiktiga. Bakom dessa siffror gömmer sig olika verkligheter. 

Nämligen att kvaliteten på dessa jobb måste förbättras. Det finns många tillfälliga jobb och 
deltidsjobb. 

Situationen har definitivt blivit bättre men den måste bli ännu bättre. 

Hursomhelst har det möjliggjorts främst tack vare vår penningpolitik. För räntorna har hållits låga 
under en lång tid, och människor har faktiskt kunnat ta lån, göra investeringar och skapa jobb. 

Vi måste fortsätta arbeta och inte glömma vilka huvudproblemen är men situationen har klart 
förbättrats. 

 

Jan från Belgien oroar sig över arbetslöshet. Han twittrade: "Föreställ er att artificiell intelligens 
och robotar orsakar en massiv ungdomsarbetslöshet. Hur skulle ECB reagera?" 

Oron över att tekniska framsteg ska minska jobbtillfällen, skulle jag säga är lika gammal som den 
industriella revolutionen, när allt började. 

Tidigare erfarenheter har varit att de jobb som skapats av ny teknik faktiskt har varit fler än som har 
förstörts. 

Vi kan vara försiktigt optimistiska att det stämmer.  

Två villkor måste uppfyllas. Det första är att fördelarna vunna inom sektorer med ny teknik också 
överförs till den övriga ekonomin så att fler jobb skapas inom andra sektorer. 

Det andra villkoret är att människor som förlorar sina jobb i sektorer med ny teknik kan hitta jobb 
inom den övriga ekonomin. 



  
Omställningen är oftast inte enkel eller smärtfri. Det krävs ett visst statligt stöd i form av både 
utbildning och fortbildning, så att människor kan lära sig nya kompetenser. 

 

Victoria, för närvarande bosatt i Frankrike, undrar: "Hur kan vi dra nytta av blockkedjeteknik för 
att stödja ekonomin?" 

Blockkedjeteknik är faktiskt ganska lovande. Tekniken gör vissa processer mycket snabbare än 
tidigare. 

T.ex. om en faktura måste betalas, kan det göras omedelbart och automatiskt så fort den inkommer. 

Det är en ny lovande teknik, som troligtvis stöder ekonomin och skapar många fördelar.  

Vi är väldigt intresserade av tekniken men den är fortfarande inte säker nog för 
centralbanksverksamhet och därför måste vi undersöka saken närmare.  

Forskningsprocessen är komplicerad och vi sammarbetar därför med Bank of Japan. Vi är 
förhoppningsfulla om att det blir väldigt användbart. 

 

Vi har en fått in en fråga om bitcoin från Italien och det är Italo som undrar: "Om du var en ung 
universitetsstudent som jag, skulle du då köpa bitcoin som en investering?" 

Det är inte upp till mig att säga åt Italo vad han ska göra. Men uppriktigt sagt hade jag tänkt mig för 
noga. 

En euro idag är fortfarande en euro imorgon. Värdet är stabilt. Värdet på bitcoin fluktuerar kraftigt. 

Alltså skulle jag inte kalla bitcoin för en valuta, men det finns även ett annat skäl. 

Euron stöds av den europeiska centralbanken. Dollarn stöds av den amerikanska centralbanken. 
Valutor stöds av centralbanker eller regeringar. Ingen stöder bitcoin. 

Jag har förresten sett att det är många som undrar om ECB kommer att förbjuda eller reglera bitcoin. 

Jag måste säga att det inte är ECB:s ansvar att göra det. 

 

Christiaan från Nederländerna skickade in följande fråga: ”Tror du att EU och ECB hinner 
genomföra tillräckliga reformer för att hantera en ny stor ekonomisk kris innan nästa inträffar?" 

För att svara på frågan är det bra att gå tillbaka och se hur dessa länder såg ut när de gick in i krisen. 

De gick in i krisen med fyra stora svagheter. 

Först och främst var flera ekonomier i euroområdet inte konkurrenskraftiga. 



  
För det andra var den offentliga skulden hög, därför hade regeringar inte utrymme för att reagera på 
krisen, öka budgeten - även budgetunderskott var höga. 

Även privata skulder - för hushåll och företag - var höga, vilket innebar att privatpersoner inte kunde 
reagera på plötsliga inkomstförluster genom ökad skuldsättning. 

Det finansiella systemet, banksystemet, var väldigt svagt och bräckligt, och vår monetära union var 
för ofullständig för att kunna hantera krisen effektivt. 

Nu har betydande framsteg gjorts på alla dessa fronter. 

Idag är många ekonomier mer konkurrenskraftiga och den offentliga skulden har minskat men mer 
behöver göras. 

Privata skulder har minskat, både för företag och hushåll, och det finansiella systemet har nu 
striktare regler, och vi har nu en gemensam tillsynsmekanism i vår monetära union. 

Det har skett en förändring, men vi måste gå vidare på konkurrensfronten, skuldfronten och i vår 
monetära union, där vi behöver fördjupa monetär integration. 

Regeringarna är på rätt spår. 

 

 


