LA GUERRA DE TOTS ELS EUROPEUS
Pel periodista Xavier Vidal-Folch la societat no és prou conscient que el conflicte amb Ucraïna
ens involucra a tots i que les seves conseqüències econòmiques ja ens estan afectant.
El periodista Xavier Vidal-Folch va protagonitzar una xerrada al Club Nàutic Ciutadella el 29
d’abril organitzada pel Cercle d’Economia de Menorca sobre les conseqüències econòmiques,
polítiques i socials de la guerra amb Ucraïna on va traslladar als assistents una visió pragmàtica i
entenedora de tot el que està succeint. El veterà periodista que va ser corresponsal i director
d’El País va iniciar el seu parlament donant compte de la mala notícia que suposava estar en
guerra i d’un primer efecte negatiu en el sentit que la societat, no era prou conscient ni havia
acabat d’interioritzar la situació que s’estava produint. “Ens costa assumir-ho perquè estem
acostumats des de fa temps a una cultura de la pau a sòl europeu i no de confrontació, com ara
passa. Vull recordar, però, que hi estem implicats perquè estem defensant uns valors, estem
sancionant a l’invasor, estem enviant ajut econòmic i militar a la resistència i estem arriscant la
nostra posició de seguretat, entre altres qüestions” va dir Vidal-Folch. “No fem la guerra
directament, però estem tots involucrats i algunes de les decisions que es prenen ja tenen un
cost, tot i que no tinc clar que com a societat, ho haguem encara assumit, més enllà del dilema
ètic i moral que també es planteja a les nostres consciències en preguntar-nos quines són les
condicions perquè una guerra sigui justa o en quines circumstàncies una defensa pròpia o una
violència és legítima” va també reflexionar
Espanya

Des del punt de vista com a país, Vidal-Folch va recordar que participar en el conflicte ja havia
afectat tangencialment a la conjuntura econòmica del primer trimestre de l’any, tenint en compte
que el conflicte s’havia iniciat el 25 de febrer, on la tensió dels preus de l’energia havien provocat
les vagues del transport o l’escanyament dels nòlits que s’havien afegit a les circumstàncies de
crisi pandèmica i havien afectat la recuperació econòmica del nostre país. “A Espanya l’energia
ha fet augmentar la inflació que s’ha situat a nivells de rècord i això afecta ens afecta a tots, no
només en l’augment del malestar sinó també en el fre del consum i fa que la demanda baixi. El
Govern ja ha hagut de rebaixar les perspectives de creixement, tot i ser de les més altes del
continent europeu” va dir. En aquest sentit, la guerra estava tenint un impacte sobre el benestar,
sobre les coses del dia a dia que ens afectaven a tots i cadascun de nosaltres, ja prèviament
castigats per la Covid. Tot i això, el periodista va voler posar en valor les bones dades d’ocupació
i de contractes fixes que hi havia actualment amb 20 milions de treballadors ocupats com a baló
d’oxigen per poder fer front amb esperança a tota aquesta complexa situació.

Europa

Xavier Vidal-Folch també va voler obrir la mirada als reptes als quals s’enfrontava la Unió Europea
on el periodista va fer una anàlisi del document de conclusions que els caps d’Estat i de Govern
de la Unió Europea van emetre a la Cimera de Versalles, només quinze dies després que s’iniciés
la invasió del règim autocràtic de Putin (no del poble rus, com va voler matisar). En aquest sentit,
el document anticipava de manera clara i diàfana quins eren els temes que caldria resoldre i una
primera derivada estava relacionada amb la despesa d’armament que caldria enviar i també de
rearmament on Vidal-Folch, va voler evidenciar els problemes de coordinació que patia Europa
en la fabricació d’armes i dels seus components. “Per posar un exemple, a Europa devem tenir
mitja dotzena de models d’armes de combat diferents i els americans, en aquest sentit en tenen
només un o dos. Aquest problema enquistat de sobiranisme de països on tots gastem en el
mateix, suposa ara un maldecap” va comentar el periodista. La segona qüestió del document
de Versalles tenia a veure amb el subministrament energètic on els Estats ja avançaven que
caldria reduir-ne la despesa, especialment del gas rus. “Es parlava de reduir dos terços la
dependència energètica dels russos, accelerant les renovables i intentant centralitzar les
compres, però estem parlant de 27 governs, cosa que fa que la visió sigui clara, però organitzarho ja no ho sigui tant” va explicar. El tercer punt era l’acollida de cinc milions de refugiats, un
altre qüestió on Vidal-Folch va criticar el fet que el nostre país estava col·laborant de manera
testimonial comparat amb altres països que ho feien amb més determinació, un fet que ens
deixava en evidència quan després nosaltres, com a país, demanàvem ajuda a Europa amb les
arribades de pasteres del nord d’Àfrica.
Com es pagarà

El document de Versalles, però, no feia esment sobre com s’hauria de pagar aquesta factura de
la despesa que suposaria fer front a tots aquests reptes i que alguns economistes de referència
havien situat al voltant dels 2 bilions d’euros, tenint en compte que s’esperava que el conflicte
pogués allargar-se, almenys, uns cinc anys. En aquest sentit, Xavier Vidal-Folch va apuntar com
a possible solució l’emissió d’Eurobons, una fórmula que la Unió Europea ja va emprar per fer
front a la crisi de la Covid-19 i que va permetre, per exemple, finançar a Espanya els 20 mil
milions d’euros que havien suposat els ERTE’s i que havien permès mantenir els llocs de feina
dels treballadors del nostre país. “Quan es van emetre aquests eurobons, es va parlar que només
serien per fer front a la pandèmia, però hauria de poder repetir-se la solució com a fórmula per
mirar de finançar les despeses del conflicte amb Ucraïna” va dir. “Si sempre diem que una crisi
pugui ser una oportunitat, m’agradaria pensar que també pot servir-nos per avançar en la idea
d’arribar a un federalisme fiscal per fer una economia més integrada, més solidària i més
cohesionada. En aquest sentit, veig més a prop que mai aquella idea d’uns Estats Units d’Europa
del que sovint es parla i que amb els reptes globalitzats que els països han d’assumir, pot garantir
millor la nostra supervivència” va concloure.

