
  
 

TRANSCRIEREA VIDEOCLIPURILOR #ASKDRAGHI 
O întrebare despre redresarea economică a Europei ne parvine pe Facebook. Ismail, din Italia, ar 
dori să știe: „Când se va redresa Europa complet din recesiune?” 

Europa s-a redresat din recesiune, dar recesiunea a fost foarte, foarte gravă, probabil – de fapt, 
destul de sigur – cea mai severă recesiune de la Marea Recesiune consemnată în anii '30 din secolul 
trecut.  

Milioane de persoane și-au pierdut locul de muncă, iar tinerilor le era mai dificil decât oricând să 
găsească un loc de muncă.  

De aproximativ patru ani și jumătate, economia din Europa se află într-o continuă expansiune. Iar 
ocuparea forței de muncă atinge niveluri mai ridicate decât oricând. 7 milioane de locuri de muncă 
au fost create în ultimii trei ani și jumătate.  

Dar trebuie să fim atenți. Aceste cifre ascund realități diferite.  

Mai exact, și mai specific, calitatea acestor locuri de muncă trebuie îmbunătățită. Multe dintre 
acestea sunt temporare sau cu jumătate de normă.  

Așadar, situația este, în mod clar, mai bună, dar trebuie să o îmbunătățim în continuare. În orice caz, 
totul a fost posibil mai ales datorită politicii noastre monetare. Pentru că ratele dobânzilor au fost 
menținute la un nivel scăzut pe o perioadă îndelungată și oamenii au putut contracta împrumuturi, 
cumpăra locuințe, efectua investiții și crea locuri de muncă.  

Prin urmare, trebuie să lucrăm în continuare, să nu uităm care sunt problemele principale, dar 
situația s-a îmbunătățit în mod cert. 

 

Jan din Belgia este preocupat de problema șomajului. Iată ce a postat pe Twitter: „Imaginați-vă că 
inteligența artificială și roboții cauzează un șomaj masiv în rândul tinerilor. Cum va reacționa 
BCE?” 

Preocupările legate de faptul că progresul tehnic distruge locurile de muncă sunt, aș spune, la fel de 
vechi precum Revoluția Industrială, cu care au și început.  

Până acum, experiența a demonstrat că locurile de muncă create prin introducerea de noi tehnologii 
erau, de fapt, mai numeroase decât cele distruse.  

Avem motive suficiente de optimism în acest sens.  



  
Trebuie îndeplinite două condiții. În primul rând, beneficiile acumulate în sectoarele în care sunt 
introduse noi tehnologii sunt, de asemenea, transferate la nivelul restului economiei, putând fi astfel 
create mai multe locuri de muncă în altă parte.  

Referitor la cealaltă condiție, persoanele care își pierd locul de muncă în sectoarele afectate de noua 
tehnologie pot găsi alte locuri de muncă în restul economiei. 

Adesea, această ajustare nu este nici simplă, nici lipsită de suferință. Din acest motiv, este necesar 
sprijin din partea autorităților guvernamentale în ceea ce privește atât educația, cât și formarea, 
astfel încât oamenii să poată dobândi noi competențe. 

 

Victoria, care locuiește actualmente în Franța, ar dori să știe: „Cum putem exploata tehnologia 
blockchain pentru a sprijini economia?” 

Tehnologia blockchain este, în prezent, destul de promițătoare. Datorită acesteia, unele procese 
devin mult mai rapide decât erau anterior.  

De exemplu, decontarea unei facturi poate fi efectuată în mod instantaneu și în mod automat, la 
primirea acesteia.  

Așadar, fiind o tehnologie nouă și promițătoare, aceasta va sprijini, probabil, economia și va crea 
multe beneficii.  

Suntem foarte interesați de această tehnologie, dar aceasta nu este încă sigură pentru activitatea 
băncilor centrale și, prin urmare, trebuie să o analizăm și să o investigăm mai amănunțit.  

De fapt, dat fiind că procesul de cercetare nu este unul simplu, ne-am unit forțele cu Banca Japoniei. 
Sperăm, totuși, că va fi foarte utilă. 

 

O întrebare despre Bitcoin ne parvine din Italia. Iată ce ar dori să știe Italo: „Dacă ați fi un tânăr 
student, ca mine, ați cumpăra monede Bitcoin și le-ați păstra ca măsură de siguranță?” 

Nu sunt în măsură să îi spun lui Italo ce ar trebui să facă. Dar, sincer, m-aș gândi bine înainte.  

Un euro astăzi înseamnă un euro și mâine. Valoarea sa este stabilă. Valoarea Bitcoin oscilează 
puternic.  

Mai ales, motivul pentru care nu m-aș referi la Bitcoin ca la o monedă nu este acesta, ci altul.  

Euro este susținut de Banca Centrală Europeană. Dolarul este susținut de Rezervele Federale. 
Monedele sunt susținute de băncile centrale sau de guvernele țărilor respective. Nimeni nu susține 
însă Bitcoin.  

Apropo! Am văzut că mulți dintre dumneavoastră au întrebat în postările lor dacă BCE va interzice 
Bitcoin sau dacă va reglementa utilizarea Bitcoin.  



  
Trebuie să menționez că nu BCE îi revine această responsabilitate. 

 

Christiaan din Țările de Jos a postat următoarea întrebare: „Credeți că UE și BCE vor putea reforma 
îndeajuns pentru a face față unei alte crize economice de proporții înainte ca aceasta să se 
producă?” 

 

Pentru a răspunde la această întrebare, este util să ne întoarcem în timp și să ne întrebăm care era 
situația acestor țări în momentul intrării în criză.  

Acestea au intrat în criză cu patru deficiențe majore.  

Prima era aceea că multe economii din zona euro nu erau competitive. 

A doua consta în faptul că datoria publică era ridicată și, prin urmare, guvernele nu dispuneau de 
marja necesară pentru a reacționa la criză, majorându-și bugetele, iar deficitele bugetare erau, de 
asemenea, ridicate.  

Și datoria privată, atât în rândul populației, cât și al firmelor, se situa la niveluri ridicate, ceea ce 
înseamnă că populația nu putea reacționa la pierderi bruște de venituri prin majorarea datoriei sale.  

Sistemul financiar, sistemul bancar erau foarte precare și fragile, iar uniunea noastră monetară era 
atât de incompletă, încât nu putea face față cu eficacitate crizei.  

În prezent, aș spune că au fost înregistrate progrese semnificative pe toate aceste fronturi.  

Astăzi, multe economii sunt mai competitive, datoria publică a scăzut, dar sunt necesare mult mai 
multe eforturi.  

Datoria privată a scăzut, atât pentru firme, cât și pentru populație, sistemul financiar are acum reguli 
mai stricte și, în cadrul uniunii noastre monetare, am creat o autoritate unică de supraveghere 
bancară.  

Așadar, lucrurile s-au schimbat, dar trebuie să continuăm pe frontul competitivității, al datoriei și al 
politicii noastre monetare, unde avem de adâncit integrarea noastră monetară.  

Iar guvernele se înscriu, în mare măsură, pe această traiectorie. 

 


