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Еврозоону ће сахран
с
ити шттедња
Мира Канккараш Тркља
Европи, чија
ч
се евроозона распада, потреббно је повеећање потр
рошње. Сви
и досадашњ
њи модели
и
оживљаваања привреде су били засновани на стезањуу каиша и пропали
п
су
у. Опасно јее што се то
о
прелило на друштво бујањем раазних покр
рета који мн
ногима ниссу по вољи,, упозораваа Мирослав
в
ћ са Инститтута за глоббалне студи
ије Универззитета у Жееневи.
Јовановић
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Седам кризза које убијаају ЕУ
Да је ђаво однео шалу, признао је и председ
дник Европ
пске централлне банке (ЕЦБ).
(
Мари
ио Драги јее
и
да јее „Европа изложена
и
опаасности од трајне
т
еконоомске штетее коју је изаазвала слабаа
ових дана изјавио
продуктивн
ност и ниски
и привредни
и раст“.
До сада суу таква упозорења доолазила угллавном од стране
с
криттичара мераа које је предузимала
п
а
еврозона. О
Овога пута су она сти
игла са зван
ничног и наајпозванијегг места. Дрраги је оцен
нио да самаа
монетарна политика не
н може да оконча
о
екон
номске проб
блеме. Даљее одлагање структурни
их реформи,,
маће превиссоку цену.
каже он, им
Другим реечима, до саада предузеето није даало никакавв резултат. Како би подстакла крредитирањее
у еврозони, ЕЦБ је прво стави
ила велику количину јефтиних зајмова наа располагањ
ње банкамаа
обравају каоо кредит за привреду
п
и и домаћинсттва. Затим је марта проошле годинее
под условоом да их одо
кренула с програмом
п
велике
в
купоовине активаа, познатог ккао квантиттативно лабаављење. Свааког месецаа
је са 60 м
милијарди евра месеч
чно откупљивала држаавне обвезн
нице члани
ица еврозон
не у намери
и
да средстваа буду упум
мпана у приввреду, подсттичући њен раст. И опетт мршаво.
Упумпавал
ли милијар
рде, добили
и дефлацију
у
Ове годинее су та сред
дства повећаана за трећи
ину, на 80 милијарди еввра месечно
о, с тим да јее део новцаа
опредељен за откуп коорпоративни
их обвезниц
ца. То је би
ио маневар у непознато. Понадали су се да ћее
з улагање, чиме би подстакле
п
р
раст,
отвараале нова радна
р
местаа
компаније искориститти новац за
ше. Први реззултати опетт не обећаваају.
и погурале цене навиш
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Према подацима Евроостата инфлација је и у мају остала у негативн
ној зони. Свви покушаји
и ЕЦБ да јее
ивоом за при
ивредни расст, остали суу само покуш
шаји.
врати на двва одсто, штто се сматраа здравим ни
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T
д промени политику
п
Европски еекономисти:: ЕУ треба да
Спутњиковв саговорни
ик Миросллав Јовановвић са Ин
нститута заа глобалне студије Ун
ниверзитетаа
у Женеви ссматра да јее Европи поотребно поввећање потррошње. Сви
и досадашњи модели оживљавањаа
европске прривреде билли су засноввани на стезању каиша и пропали су.
с
„Ханјрих Брунинг
Б
је био
б немачки
и канцелар 1930. годин
не, који је економији ко
оја је била у депресији
и
стегао каиш
ш и сви знаамо како се то завршил
ло. Целокуп
пна европскка привредаа, уз изузетаак Немачке,,
сада је у деепресији и свуда
с
се стееже каиш. Није
Н
ни чудоо што разнорразни покреети, који мн
ногима нису
у
по вољи, буујају као отп
пор свему тооме", упозоррава Јованоовић.
По његовојј оцени, деветнаесточлаана еврозонаа је „у спороом, али јако
о видљивом распаду“.
„Прво су покушали уп
пумпавање 60
6 милијарди евра месечно куповин
ном државн
них обвезниц
ца, не би ли
и
да су поди
игли суму на
н 80 милијаарди месечно. Који јее
подстакли привреду. Пошто није ишло, сад
ог раста. Тоо не одлази
и
резултат? Све више новца улази у банкарсски систем,, али нема привредно
же у обртнаа средства, запошљавајју људи и нешто
н
произзводи, већ у банкарски
и
у предузећаа да се улаж
сектор“, коонстатује Јоввановић.
Он, уз то, упозорава да
д банкари купују
к
обвеезнице САД
Д због веће камате,
к
а нее држава у Европи.
Е
Тајј
н.
модел је прропао, категгоричан је он
Садашњој ситуацији се,
с каже, нее види крај, „поготово не
н добар кррај“. Он смаатра да се веелика кризаа
к је крену
ула 2007. веећ догађа, о чему сведооче протести
и у Францусској.
попут оне која
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Грчки плесс на ивици eврозоне
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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.
http://rs.sputniknews.com/analize/20160613/1106439719/evrozona-stednja-privreda.html

3

