
  
 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ #ASKDRAGHI 
Η ερώτηση για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης έφτασε μέσω Facebook. Ο Ismail από την 
Ιταλία θα ήθελε να μάθει πότε θα ανακάμψει πλήρως η Ευρώπη από την ύφεση. 

Η Ευρώπη έχει ανακάμψει από την ύφεση. Η ύφεση όμως ήταν πάρα πολύ σοβαρή - κατά πάσα 
πιθανότητα η πιο σοβαρή ύφεση μετά τη Μεγάλη Ύφεση του προηγούμενου αιώνα, τη δεκαετία 
του '30. 

Εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άνεργοι. Για τους νέους η ανεύρεση εργασίας ήταν πιο δύσκολη 
από ποτέ. 

Εδώ και τεσσεράμισι χρόνια περίπου η οικονομία της Ευρώπης επεκτείνεται συνεχώς. Το επίπεδο 
της απασχόλησης είναι το υψηλότερο από ποτέ. Επτά εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
δημιουργήθηκαν τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. 

Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί. Αυτοί οι αριθμοί κρύβουν διαφορετικές πραγματικότητες. 

Ιδίως, πιο συγκεκριμένα, πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων εργασίας. Πολλές θέσεις 
εργασίας είναι προσωρινές ή μερικής απασχόλησης. 

Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής βελτίωση. 

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν κυρίως χάρη στη νομισματική μας πολιτική. Τα επιτόκια παραμένουν σε 
χαμηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι μπόρεσαν έτσι να πάρουν δάνεια, να 
αγοράσουν κατοικίες, να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. 

Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας, χωρίς να ξεχνάμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα. 
Η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί. 

 

Ο Jan από το Βέλγιο ανησυχεί για την ανεργία. Ρωτά μέσω tweet: Φανταστείτε ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη και τα ρομπότ προκαλούν μαζική ανεργία των νέων. Ποια θα είναι η αντίδραση της 
ΕΚΤ; 

Η ανησυχία ότι η τεχνολογική πρόοδος θα προκαλέσει την καταστροφή θέσεων εργασίας κυριαρχεί 
ήδη από τη βιομηχανική επανάσταση, από τότε που ξεκίνησαν όλα. 

Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας  
από όσες καταστρέφουν στην αρχή. 

Μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ως προς αυτό. 



  
Πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Κατά πρώτον, τα οφέλη που προκύπτουν σε τομείς που 
επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες μεταδίδονται σε άλλους τομείς της οικονομίας, 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 

Κατά δεύτερον, όσοι μένουν άνεργοι στους τομείς που επηρεάζονται από τη νέα τεχνολογία 
μπορούν να βρουν άλλες θέσεις εργασίας στην υπόλοιπη οικονομία. 

Αυτή η προσαρμογή συχνά δεν είναι ούτε απλή ούτε ανώδυνη. Χρειάζεται τη στήριξη της 
κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση για να αποκτήσουν οι άνθρωποι νέες 
δεξιότητες. 

 

Η Victoria η οποία ζει στη Γαλλία θα ήθελε να μάθει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την 
τεχνολογία blockchain για να στηρίξουμε την οικονομία. 

Η τεχνολογία blockchain είναι πολλά υποσχόμενη. Χάρη σε αυτήν ορισμένες διαδικασίες 
εκτελούνται πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα.  

Για παράδειγμα ένα τιμολόγιο μπορεί να τακτοποιηθεί αυτομάτως αμέσως μόλις ληφθεί. 

Ως νέα υποσχόμενη τεχνολογία μάλλον θα στηρίξει την οικονομία και θα δημιουργήσει πολλά 
οφέλη.  

Μας ενδιαφέρει πολύ αυτή η τεχνολογία. Όμως δεν είναι ακόμη ασφαλής για τις κεντρικές 
τράπεζες. Θα πρέπει να την εξετάσουμε και να την διερευνήσουμε περισσότερο.  

Αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την Τράπεζα της 
Ιαπωνίας. Ελπίζουμε όμως ότι θα είναι χρήσιμη. 

 

Η ερώτηση για το bitcoin έρχεται από την Ιταλία. Ο Italo θα ήθελε να μάθει αν ήσασταν νεαρός 
φοιτητής όπως εκείνος, θα αγοράζατε bitcoin για να τα έχετε για μια ανάγκη; 

Δεν μπορώ να πω στον Italo τι να κάνει. Θα σκεφτόμουν όμως προσεκτικά. 

Ένα ευρώ σήμερα είναι ένα ευρώ αύριο. Η αξία του είναι σταθερή. Η αξία του bitcoin παρουσιάζει 
υψηλές διακυμάνσεις. 

Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα αποκαλούσα το bitcoin νόμισμα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος. 

Το ευρώ υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το δολάριο υποστηρίζεται από την 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Τα νομίσματα υποστηρίζονται από τις κεντρικές τράπεζες ή τις 
κυβερνήσεις τους. Κανείς δεν υποστηρίζει το bitcoin.  

Παρεμπιπτόντως, είδα επίσης ότι πολλοί ρώτησαν αν η ΕΚΤ πρόκειται να απαγορεύσει τα bitcoin ή 
να τους επιβάλλει κανόνες.  



  
Πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΚΤ. 

 

Ο Christiaan από την Ολλανδία ανάρτησε την ακόλουθη ερώτηση: Πιστεύετε ότι η ΕΕ και η ΕΚΤ, 
με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την επόμενη μεγάλη 
οικονομική κρίση προτού ακόμη συμβεί; 

Για να σας απαντήσω θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε ποια ήταν η κατάσταση αυτών των χωρών 
όταν επλήγησαν από την κρίση.  

Τότε παρουσίαζαν τέσσερις αδυναμίες.  

Πρώτον, πολλές οικονομίες στη ζώνη του ευρώ δεν ήταν ανταγωνιστικές.  

Δεύτερον, το δημόσιο χρέος ήταν υψηλό. Επομένως οι κυβερνήσεις δεν είχαν περιθώρια να 
αντιδράσουν στην κρίση αυξάνοντας τον προϋπολογισμό τους. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα ήταν 
επίσης υψηλά.  

Το χρέος του ιδιωτικού τομέα δηλαδή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ήταν υψηλό. Έτσι οι 
άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν σε μια ξαφνική απώλεια εισοδήματος αυξάνοντας το 
χρέος τους.  

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα ήταν πολύ αδύναμο και ευάλωτο. Η 
νομισματική ένωση δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένη για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση. 

Σήμερα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε όλα αυτά τα μέτωπα. 

Πολλές οικονομίες είναι πιο ανταγωνιστικές. Το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί. Πρέπει όμως να γίνουν 
περισσότερα. 

Το χρέος του ιδιωτικού τομέα έχει μειωθεί και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις  και οι 
κανόνες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πιο αυστηροί. Η νομισματική ένωση διαθέτει μια 
ενιαία εποπτική αρχή για τις τράπεζες.  

Η κατάσταση έχει αλλάξει. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας σε ό,τι αφορά την 
ανταγωνιστικότητα το χρέος και τη νομισματική ένωση με σκοπό την εμβάθυνση της νομισματικής 
ολοκλήρωσης.  

Οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. 


