
  
 

UDSKRIFT FRA #ASKDRAGHI VIDEOS  
Vi har fået et spørgsmål om den økonomiske genopretning i Europa via Facebook. Italo fra Italien 
vil gerne vide: "Hvornår vil Europa helt have overvundet sin recession?"  

Europa har overvundet recessionen. Men recessionen har været meget, meget alvorlig og måske, 
nej, helt sikkert, den alvorligste recession siden den store recession i 1930'erne.  

Millioner mistede deres job, og det var sværere end nogensinde før for de unge at finde et job.  

I nu ca. 4 og et halvt år har økonomien i Europa konstant været i vækst. Og beskæftigelsen er højere 
end nogensinde før. Der er skabt 7 millioner arbejdspladser de seneste 3 et halvt år.  

Men her bliver vi lige nødt til at stoppe op. For disse tal dækker over forskellige forhold.  

Nemlig, og nærmere bestemt, over at kvaliteten af disse job skal forbedres. Der er mange 
midlertidige job, mange deltidsjob.  

Situationen er helt sikkert bedre, men vi skal blive ved med at forbedre den.  

Alt dette har dog primært været muligt på grund af vores pengepolitik. For renterne er blevet 
fastholdt på et lavt niveau i lang tid, og folk har rent faktisk kunnet optage lån, købe huse, investere 
og skabe arbejdspladser.  

Men vi bliver nødt til at fortsætte arbejdet og ikke glemme de største problemer. Men situationen er 
helt sikkert bedre. 

Jan fra Belgien er bekymret for arbejdsløshed. Så han tweeter: "Hvad nu hvis kunstig intelligens og 
robotter betyder, at der bliver en enorm ungdomsarbejdsløshed. Hvordan vil ECB så reagere?"  

Bekymringerne om, at tekniske fremskridt får arbejdspladser til at forsvinde, tror jeg er lige så gamle 
som den industrielle revolution, da det hele begyndte.  

Hidtil har antallet af arbejdspladser, der oprettes med indførelsen af ny teknologi, altid været højere 
end antallet af arbejdspladser, der forsvinder med indførelsen af den.  

Og vi har god grund til at tro, at det forholder sig sådan.  

Der er to betingelser, som skal opfyldes. Den første er, at de fordele, som de sektorer, der indfører 
ny teknologi, får, også overføres til resten af økonomien, så der kan skabes flere arbejdspladser 
andetsteds.  

Den anden betingelse er, at folk, der mister deres job i de sektorer, som påvirkes af den nye 
teknologi, kan finde andet arbejde i resten af økonomien.  



  
Og ofte er denne tilpasning hverken enkel eller smertefri. Her er der behov for en vis støtte fra 
staten, både med hensyn til uddannelse og videreuddannelse, således at folk kan lære de nye 
færdigheder. 

Victoria, der for tiden bor i Frankrig, vil gerne vide: "Hvordan kan vi udnytte blockchain-
teknologien, så den kan understøtte økonomien?"  

Blockchain-teknologien er faktisk ret lovende. Den gør visse processer meget hurtigere, end de hidtil 
har været.  

Hvis for eksempel en faktura skal betales, kan det ske straks og automatisk, så snart den er 
modtaget.  

Da det er en ny, lovende teknologi, vil den sandsynligvis understøtte økonomien og føre mange 
fordele med sig.  

Vi er meget interesserede i denne teknologi, men den er stadig ikke sikker nok til centralbankbrug, 
og derfor er vi nødt til at undersøge den noget nærmere.  

Forskningen på dette område er dog ikke helt enkel. Så vi er gået sammen med Bank of Japan. Vi har 
dog forhåbninger om, at den vil blive meget nyttig. 

Vi har fået et spørgsmål om bitcoin fra Italien. Italo vil gerne vide: "Hvis du var en ung 
universitetsstuderende som mig, ville du så købe nogle bitcoins og beholde dem for en sikkerheds 
skyld?"  

Det er jo ikke op til mig at fortælle Italo, hvad han skal gøre. Men helt ærligt, så ville jeg tænke mig 
grundigt om.  

Vi ved, at en euro i dag vil være en euro i morgen. Dens værdi er stabil. Værdien af bitcoin svinger 
enormt.  

Derfor ville jeg nok slet ikke kalde bitcoin en valuta, men det er der også en anden grund til.  

Euroen er garanteret af Den Europæiske Centralbank. Dollaren er garanteret af Federal Reserve. 
Valutaer er garanteret af centralbanker eller staterne bag dem. Bitcoin garanteres ikke af nogen.  

Og nu vi er ved det: jeg så, at mange af jer har postet spørgsmål om hvorvidt ECB vil forbyde bitcoin 
eller vil regulere bitcoin.  

Jeg er nødt til at sige, at det ikke er ECB's ansvar at gøre det. 

Christiaan fra Holland postede følgende spørgsmål: "Vil EU og ECB være i stand til at reformere sig 
nok til at klare endnu en stor økonomisk krise, før den opstår?"  

For at svare på det spørgsmål kan det være nyttigt at gå tilbage i tiden og spørge os selv, hvordan 
landene havde det, da krisen begyndte.  

De gik nemlig ind i krisen med fire store svagheder.  



  
Den første var, at mange økonomier i eurozonen ikke var konkurrencedygtige.  

Den anden, at den offentlige gæld var høj, og derfor havde staterne ikke det råderum, der skulle til, 
til at øge deres budgetter, og budgetunderskuddene var også høje.  

Det var den private gæld også - både for husholdningernes og virksomhedernes vedkommende -
hvilket betyder, at private ikke kunne reagere på pludselige indkomsttab ved at øge deres gæld.  

Det finansielle system, banksystemet, var meget svagt og skrøbeligt, og vores monetære union var 
så ufuldstændig, at den ikke kunne håndtere krisen effektivt.  

Nu mener jeg at kunne sige, at der er sket betydelige fremskridt på alle disse områder.  

I dag er mange økonomier mere konkurrencedygtige, den offentlige gæld er mindsket, men der bør 
gøres meget mere.  

Den private gæld er mindsket, både for firmaer og husholdninger, og der gælder nu strengere regler 
inden for det finansielle system, og vi har oprettet et fælles banktilsyn i vores monetære union.  

Der er altså sket noget, men vi bliver nødt til at fortsætte, når det gælder konkurrenceevnen, gælden 
og vores monetære union, hvor vi bliver nødt til at øge den monetære integration.  

Og staterne bevæger sig helt klart i denne retning. 

 


