
  

 

PŘEPIS TITULKŮ K VIDEÍM #ASKDRAGHI  

Na Facebooku přišel dotaz ohledně zotavení evropské ekonomiky – Ismail z Itálie se ptá: „Kdy se 

Evropa plně zotaví z recese?“ 

Ale Evropa se z recese již zotavila, ta recese však byla opravdu velmi závažná, prakticky jistě šlo 

o nejhorší recesi od Velké recese 30. let 20. století. 

Miliony lidí přišlo o práci a pro mladé bylo obtížnější než kdy dříve práci najít. 

Nyní už asi čtyři a půl roku evropská ekonomika trvale roste. A zaměstnanost je vyšší, než kdy byla. 

Za poslední tři a půl roku vzniklo 7 milionů pracovních míst. 

Ale pozor. Realita za těmito čísly není tak jednoznačná. 

Především je potřeba zlepšit kvalitu zmíněných pracovních míst. Mnoho z nich je na dobu určitou 

nebo částečný úvazek. 

Čili jsme na tom určitě lépe, ale stále je co zlepšovat. 

Buď jak buď, tohle všechno bylo možné hlavně díky naší měnové politice. Díky tomu, že úrokové 

sazby byly dlouho udržovány nízko, a lidé si tak mohli brát úvěry, kupovat domy, investovat 

a vytvářet pracovní místa. 

Musíme pracovat dál a nezapomínat, kde jsou hlavní problémy, nicméně situace už je určitě lepší než 

dříve. 

 

Jana z Belgie zajímá nezaměstnanost. Poslal nám tweet: „Představte si, že roboti a umělá 

inteligence způsobí masivní nezaměstnanost mladých. Co udělá ECB?“ 

Obavy, že technický pokrok vezme lidem práci, jsou staré jako průmyslová revoluce sama. 

Zatím máme takovou zkušenost, že zavedení nových technologií ve výsledku více pracovních míst 

vytvořilo, než zničilo. 

Lze tedy důvodně předpokládat, že tomu tak bude i teď. 

Musí však být splněny dvě podmínky. Zaprvé, aby užitek plynoucí těm sektorům, kde jsou nové 

technologie zavedeny, byl přenášen i do zbytku ekonomiky, aby se více pracovních míst mohlo tvořit 

jinde. 

Zadruhé, aby ti, kdo přijdou o práci v sektorech poznamenaných novými technologiemi, měli 

možnost najít práci v sektorech jiných. 



  
 

Takto se přizpůsobit není vždy snadné ani bezbolestné. Vyžaduje to jistou podporu státu, 

a to v oblasti vzdělávání i odborné přípravy, aby se lidé naučili novým dovednostem. 

 

Victoria, která nyní žije ve Francii, se ptá: „Jak můžeme využít technologii blockchain k podpoře 

ekonomiky?“  

Technologie blockchain je celkem slibná. Umožňuje oproti dřívějšku značně urychlit některé procesy. 

Pokud např. potřebujete uhradit fakturu, lze tak učinit po obdržení okamžitě a automaticky. 

Jakožto nová, slibná technologie tedy zřejmě ekonomiku podpoří a přinese řadu výhod. 

O tuto technologii máme velký zájem, ale pro centrální bankovnictví zatím není bezpečná, takže ji 

musíme ještě více prozkoumat. 

A protože takový výzkum není jednoduchý, spojili jsme síly s japonskou centrální bankou. Věříme ale, 

že přinese mnoho užitku. 

 

Z Itálie přišel dotaz na bitcoin, Italo se ptá: „Kdybyste byl mladým studentem VŠ jako já, nakoupil 

byste si nějaké bitcoiny na horší časy?“  

Není na mně, abych Italovi říkal, co má dělat. Určitě bych si to ale dobře promyslel. 

Víte, euro se ze dne na den nemění. Jeho hodnota je stabilní. Hodnota bitcoinu ale silně kolísá. 

Proto bych také bitcoin neřadil mezi měny, a to ještě z jednoho důvodu. 

Euro zaštiťuje Evropská centrální banka. Dolar zaštiťuje Federální rezervní systém. Měny jsou 

garantovány centrálními bankami a vládami. Bitcoin nezaštiťuje nikdo. 

Mimochodem, všiml jsem si, že se vás hodně ptalo, jestli ECB bitcoiny zakáže nebo podřídí regulaci. 

Je třeba říct, že něco takového není v kompetenci ECB. 

 

Christiaan z Nizozemska nám poslal následující dotaz: „Myslíte, že se EU a ECB budou schopny 

dostatečně a včas zreformovat, aby si poradily s další velkou ekonomickou krizí?“ 

Když se ptáme na tuto otázku, je dobré se ohlédnout a položit si otázku, jak na tom zmíněné země 

byly, když zde začala poslední krize. 

Když krize tyto země zasáhla, trápily je čtyři hlavní slabiny. 



  
 

První slabinou bylo, že mnoho ekonomik eurozóny nebylo konkurenceschopných. 

Druhou byl vysoký veřejný dluh, který vládám znemožnil reagovat na krizi zvýšením rozpočtu – 

a rozpočtové deficity byly taktéž vysoké. 

A vysoký byl i soukromý dluh – domácností i firem, takže soukromé osoby nemohly reagovat na 

náhlé ztráty příjmů navýšením svého dluhu. 

Finanční systém a bankovní systém byly velmi slabé a křehké a naše měnová unie nebyla dokončena 

do té míry, aby byla schopna se s krizí efektivně vypořádat. 

Mohu říci, že na všech těchto frontách jsme docílili značného pokroku. 

Mnoho ekonomik je dnes konkurenceschopnějších a veřejný dluh klesl, i když nás zde čeká ještě 

hodně práce. 

Soukromý dluh se snížil také, jak u firem, tak u domácností, finanční systém má nyní přísnější 

pravidla a v naší měnové unii jsme zavedli jednotný bankovní dohled. 

Čili ke změnám došlo, ale i nadále musíme pracovat v otázkách konkurenceschopnosti, zadlužení 

a měnové unie, kde je potřeba prohloubit měnovou integraci. 

A tímto směrem se vlády do velké míry ubírají. 

 


