
  
 

TRANSCRIPT VAN DE #ASKDRAGHI VIDEO’S  
Een vraag over het economisch herstel in Europa heeft ons bereikt via Facebook, en Ismail uit 
Italië wil graag weten: “Wanneer zal Europa volledig hersteld zijn van zijn recessie?” 

Nou, Europa is hersteld van de recessie, maar de recessie is zeer, zeer ernstig geweest, waarschijnlijk 
- nou, eigenlijk wel zeker - de ernstigste recessie sinds de Grote Recessie van de jaren dertig van de 
vorige eeuw. 

Miljoenen mensen hebben hun baan verloren, en jonge mensen vonden het veel moeilijker dan ooit 
om een baan te vinden. 

Het is nu ongeveer viereneenhalf jaar dat de economie in Europa continu is gegroeid. En de 
werkgelegenheid is hoger dan ooit. De afgelopen drieëneenhalf jaar zijn 7 miljoen banen gecreëerd. 

Maar we moeten hier wel voorzichtig zijn. Deze cijfers verhullen verschillende werkelijkheden. 

Namelijk, en meer in het bijzonder, de kwaliteit van die banen moet worden verbeterd. Er zijn veel 
tijdelijke banen, veel parttimebanen. 

De situatie is dus duidelijk beter, maar we moeten blijven verbeteren. 

In elk geval is dit alles voornamelijk mogelijk geweest door ons monetair beleid. Omdat de 
rentetarieven voor lange tijd laag zijn gehouden, en de mensen leningen konden nemen, huizen 
kopen, beleggingen doen en banen creëren. 

Dus we zullen moeten blijven doorwerken en daarbij niet vergeten wat de belangrijkste problemen 
zijn, maar de situatie is duidelijk verbeterd. 

 

Jan uit België maakt zich zorgen over werkloosheid. En dus tweette hij: “Stelt u zich eens voor dat 
kunstmatige intelligentie en robots grootschalige jeugdwerkloosheid veroorzaken. Hoe zou de ECB 
dan reageren?” 

Nou, de vrees dat technische vooruitgang banen vernietigt is, zou ik zeggen, zo oud als de Industriële 
Revolutie, toen het allemaal begon. 

Tot dusverre is de ervaring geweest dat er door de invoering van nieuwe technologieën meer banen 
zijn gecreëerd dan dat er door de invoering ervan banen werden vernietigd. 

En we kunnen redelijk optimistisch zijn dat dat zo is.  

Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde is dat de voordelen voor de 
sectoren waar die nieuwe technologieën worden ingevoerd ook worden doorgegeven aan de rest 
van de economie, zodat elders meer banen kunnen worden gecreëerd. 



  
De tweede voorwaarde is dat de mensen die hun baan verliezen in de door de nieuwe technologie 
getroffen sectoren een andere baan kunnen vinden elders in de economie. 

En deze aanpassing is vaak niet eenvoudig of pijnloos. Hiervoor is echt enige steun van de overheid 
nodig, op het gebied van onderwijs en trainingen, zodat de mensen de nieuwe vaardigheden kunnen 
leren. 

 

Victoria, die momenteel in Frankrijk woont, wil graag weten: “Hoe kunnen we blockchain-
technologie gebruiken om de economie te ondersteunen?” 

Blockchaintechnologie is eigenlijk heel veelbelovend. Dankzij blockchaintechnologie worden 
bepaalde processen veel sneller dan voorheen. 

Zeg, er is een rekening die betaald moet worden, dat kan dan direct en automatisch wanneer die 
rekening binnenkomt. 

Het is dus een nieuwe veelbelovende technologie, die waarschijnlijk de economie zal ondersteunen 
en veel voordelen zal opleveren.  

Wij zijn zeer geïnteresseerd in deze technologie, maar zij is nog niet veilig genoeg voor centraal 
bankieren, en daarom moeten we blockchain meer bestuderen en nader onderzoeken. 

Omdat dit onderzoeksproces niet eenvoudig is, werken we samen met de Bank of Japan. We hebben 
echter goede hoop dat blockchain zeer nuttig zal zijn. 

 

Uit Italië komt een vraag over bitcoin, en Italo wil daar graag weten: “Als u een jonge student was 
zoals ik, zou u dan bitcoins kopen en die voor de zekerheid bewaren?” 

Nou, het is niet aan mij om Italo te vertellen wat hij moet doen. Maar in alle eerlijkheid: ik zou wel 
goed nadenken. 

Een euro vandaag is morgen ook nog een euro. De waarde van de euro is stabiel. De waarde van de 
bitcoin varieert enorm. 

Trouwens, ik zou niet alleen daarom de bitcoin geen munt noemen, maar ook om een andere reden. 

Achter de euro staat de Europese Centrale Bank. Achter de dollar staat de Federal Reserve. Munten 
worden gedekt door centrale banken of hun overheden. Niemand dekt de bitcoin. 

En trouwens, ik heb ook gezien dat velen van jullie een vraag stelden over of de ECB bitcoins gaat 
verbieden of de bitcoin gaat reguleren. 

Ik moet zeggen dat het niet de verantwoordelijkheid van de ECB is om dat te doen. 

 



  
Christiaan uit Nederland stelde de volgende vraag: “Denkt u dat de EU en de ECB tijdig genoeg 
hervormingen zullen kunnen doorvoeren om met een volgende grote economische crisis om te 
kunnen gaan?” 

Nou, weet je, om deze vraag te beantwoorden is het nuttig om terug te blikken en onszelf af te 
vragen hoe deze landen ervoor stonden toen zij de crisis ingingen. 

En zij gingen de crisis in met vier grote zwaktes. 

De eerste was dat veel economieën in het eurogebied niet concurrerend waren. 

De tweede was dat de overheidsschuld groot was, en daardoor hadden overheden niet de 
speelruimte om op de crisis te reageren en hun begrotingen te verhogen - en de begrotingstekorten 
waren ook groot. 

En ook de private schuld - onder huishoudens én ondernemingen - was groot, wat betekent dat 
particulieren niet in staat waren te reageren op een plotseling verlies van inkomsten door een 
verhoging van hun schuld. 

Het financiële stelsel, het bankenstelsel, was zeer zwak en breekbaar, en onze monetaire unie was 
zo onvolledig dat deze niet effectief met de crisis kon omgaan. 

Ik zou zeggen dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op al deze fronten. 

Vandaag de dag zijn veel economieën concurrerender, de overheidsschuld is gedaald, maar er moet 
nog veel meer worden gedaan. 

De private schuld is gedaald, bij zowel ondernemingen als huishoudens, en het financiële stelsel 
heeft nu strengere regels, en in onze monetaire unie hebben we een gemeenschappelijke 
toezichthouder voor banken opgezet. 

Dus er is veel veranderd, maar we moeten verdergaan op het gebied van de concurrentie, op het 
gebied van schulden en met onze monetaire unie, waarbinnen we onze monetaire integratie moeten 
verdiepen. 

En overheden zijn hiermee op de goede weg. 

 

 


