
  
 

TRANSKRIPT VIDEOV #ASKDRAGHI 
Vprašanje o gospodarskem okrevanju v Evropi smo prejeli prek Facebooka. Ismail iz Italije 
sprašuje, kdaj si bo Evropa povsem opomogla od recesije. 

Evropa si je že opomogla od recesije. A recesija je bila zelo, zelo huda, morda – pravzaprav čisto 
zagotovo – je bila najhujša recesija po veliki gospodarski krizi iz tridesetih let prejšnjega stoletja. 

Na milijone ljudi je izgubilo delo, mladi pa so težje našli delo kot kdajkoli prej. 

Zdaj že približno štiri leta in pol evropsko gospodarstvo nepretrgoma raste. Zaposlenost še nikoli ni 
bila tako visoka. V zadnjih treh letih in pol je bilo ustvarjenih sedem milijonov delovnih mest. 

A tukaj moramo biti previdni. V teh številkah se namreč skrivajo različne realnosti. 

Če smo natančnejši, bo treba izboljšati predvsem kakovost teh delovnih mest. Mnogo je začasnih 
delovnih mest in takih s krajšim delovnim časom. 

Stanje se je nedvomno izboljšalo, a še naprej moramo stremeti k izboljšavam. 

Vsekakor gre zahvala za to predvsem naši denarni politiki. Ker nizke obrestne mere ohranjamo že 
precej dolgo časa, lahko ljudje najemajo posojila, kupujejo nepremičnine, vlagajo in ustvarjajo 
delovna mesta. 

Zato se moramo še naprej truditi in ne smemo pozabiti, kateri so glavni problemi. A stanje se je 
nedvomno izboljšalo. 

 

Jana iz Belgije skrbi brezposelnost. Poslal je tale tvit: »Predstavljajmo si, da umetna inteligenca in 
roboti povzročijo množično brezposelnost mladih. Kako se bo odzvala ECB?« 

Strahovi glede tehničnega napredka, ki uničuje delovna mesta, so stari toliko kot industrijska 
revolucija, ko se je vse skupaj začelo. 

Izkušnje kažejo, da je delovnih mest, ki jih nove tehnologije ustvarijo, vedno več kot tistih, ki jih 
uničijo. 

Zato smo lahko upravičeno optimistični, da to še vedno drži. 

Izpolnjena pa morata biti dva pogoja. Prvi je, da se koristi, ki jih imajo sektorji, v katerih se nove 
tehnologije uvajajo, prenašajo tudi na druga področja gospodarstva in da se tam ustvarjajo nova 
delovna mesta. 

Drugi pogoj je, da lahko ljudje, ki izgubijo službo v sektorjih, na katere je vplivala nova tehnologija, 
najdejo delo na drugih področjih gospodarstva. 



  
Ta prilagoditev je marsikdaj težavna in boleča. Pomoč države je zato nujna. Predvsem na področju 
izobraževanja in usposabljanja, da si lahko ljudje pridobijo nove veščine. 

 

Victoria, ki trenutno živi v Franciji, sprašuje, kako bi lahko tehnologijo veriženja podatkovnih 
blokov izkoriščali v podporo gospodarstvu. 

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov v resnici veliko obeta. Z njo so nekateri procesi bistveno 
hitrejši, kot so bili včasih. 

Če imate na primer račun, ki ga je treba poravnati, se to lahko naredi avtomatsko in takoj, ko prispe. 

Ker je to nova in obetavna tehnologija, bo verjetno podpirala gospodarstvo in ustvarila številne 
prednosti. 

Ta tehnologija nas zelo zanima, a še ni dovolj varna za centralne banke, zato jo moramo vzeti pod 
drobnogled in jo še nekoliko bolj preučiti. 

Ker raziskave na tem področju niso preproste, smo združili moči z japonsko centralno banko. 
Vsekakor upamo, da nam bo ta tehnologija koristila. 

 

Vprašanje o bitcoinih smo prejeli iz Italije. Italo bi rad izvedel tole: »Če bi bili še študent, kot sem 
sam, ali bi kupili bitcoine in jih hranili za slabe čase?« 

Svetovati Italu, kako naj ravna, ni moja stvar. A če sem iskren, bi skrbno premislil. 

Euro danes je tudi euro jutri. Njegova vrednost je stabilna. Vrednost bitcoina pa močno niha. 

Prav zaradi tega razloga bitcoina ne bi imel za valuto. A obstaja še en razlog. 

Za eurom namreč stoji Evropska centralna banka. Za dolarjem stoji ameriška centralna banka. Za 
vsako valuto stoji centralna banka ali vlada. Za bitcoinom pa ne stoji nihče. 

Mimogrede, opazil sem, da ste mnogi spraševali, ali bo ECB prepovedala bitcoine oziroma jih 
regulirala. 

Moram reči, da ECB ni odgovorna za to. 

 

Christiaan iz Nizozemske je zastavil tole vprašanje: »Ali menite, da se bosta EU in ECB zmogli 
pravočasno prilagoditi, da bosta lahko kljubovali novi večji gospodarski krizi, še preden se zgodi?« 

Če želimo odgovoriti na to vprašanje, se moramo vrniti nekoliko nazaj in se vprašati, v kakšnem 
stanju so bile te države, ko so vstopile v krizo. 

V krizo so namreč vstopile s štirimi glavnimi slabostmi. 



  
Prvič, številna gospodarstva v euroobmočju niso bila konkurenčna. 

Drugič, javni dolg je bil visok, zato vlade niso imele dovolj manevrskega prostora, da bi se odzvale na 
krizo s povečevanjem proračuna, pa tudi proračunski primanjkljaj je bil visok. 

Tudi zasebni dolg tako gospodinjstev kot podjetij je bil visok, kar pomeni, da se posamezniki niso 
mogli odzvati na nenadno izgubo dohodka z dodatnim zadolževanjem. 

Finančni oziroma bančni sistem je bil zelo šibak in ranljiv, naša monetarna unija pa še tako 
nepopolna, da se ni mogla učinkovito spoprijeti s krizo. 

Rekel bi torej, da smo precejšen napredek dosegli na vseh teh frontah. 

Danes so številna gospodarstva bolj konkurenčna, javni dolg se je zmanjšal, a storiti bo treba še 
veliko več. 

Zasebni dolg se je zmanjšal tako za podjetja kot gospodinjstva, za finančni sistem zdaj veljajo strožja 
pravila, v naši monetarni uniji pa smo vzpostavili enotni bančni nadzor. 

Stvari so se torej spremenile, a prizadevati si moramo še naprej na področju konkurenčnosti, na 
področju dolga in naše monetarne unije, kjer moramo še okrepiti monetarno povezovanje. 

Vlade zdaj delajo natanko to. 

 

 


