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„Нема запошљавања, навала избеглица из муслиманског света је додатни притисак на незапослене 
и криза се са економске прелива у друштвену и сада је непознаница какав то може да има крај. За 
сада нема позитивних наговештаја, напротив“, изричит је Јовановић. 

Спас са неба 

Он сматра да је сада много потребније и боље да Европска централна банка сваком грађанину 
еврозоне поклони на руке хиљаду, три хиљаде евра, „као поклон с неба“. Па и већи износ. Можда 
не одједном, већ у току године-две дана, у више рата. Тиме би људи платили струју, купили књиге, 
отишли у ресторан, купили одећу, отишли на годишњи одмор десет, а не пет дана… Тај новац би, 
како објашњава, ушао у привредне токове и покренуо активност. 

Да стриктна штедња није оправдала очекивања практично су признали и челници централних банака 
у Европи када су обзнанили да озбиљно размишљају управо о „новцу из хеликоптера“. Тако назван 
концепт први је понудио економиста Милтон Фридман 1969. године. Према једном од његових 
модела свим грађанима ЕУ би био подељен исти новчани износ. 

Како цене робе и услуга падају, послодавци више не могу да одрже не само плате на истом нивоу, 
него ни радна места. Отуда идеја да се прибегне „бацању новца из хеликоптера“, коју је пре месец 
дана поновно актуелизовао бивши шеф британског Завода за финансијске услуге, Адер Тарнер. 
Челник ЕЦБ Драги је пре тога и сам изразио занимање за тај, како је рекао, занимљив концепт. 

„Налазимо се у толико дубокој дефлацијској замци да би требало да размислимо о новцу 
из хеликоптера“, оценио је Тарнер. То, како је рекао, не треба сматрати лудом идејом, али ни леком 
за све болести. 

Од тада је прошло месец дана. Французи више нису могли да чекају, изашли су на улице. 
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