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DEUTSCHE WELLE:

“Cei patru ani de
administraþie Trump
au schimbat politica
externã globalã”

P
olitica externã a preºedintelui
american Donald Trump în tim-
pul primului sãu mandat a avut

repercusiuni în întreaga lume, forþând
punerea în centrul atenþiei a proble-
melor ºi modelând comunicarea di-
plomaticã, scrie Deutsche Welle, citat
de g4media.ro.

Încã din debutul campaniei din
2016, Donald Trump a clarificat în
doar câteva cuvinte obiectivele politi-
cii externe a SUA: “America înainte
de orice”.

Potrivit Deutsche Welle, acum,
dupã aproape patru ani de mandat,
acele cuvinte au fost completate cu
fapte ºi evenimente. Politica externã a
lui Donald Trump fost marcatã de uni-
lateralism ºi confruntare, schimbãri de
personal, acþiuni surprinzãtoare ºi
confuzie.

Indiferent de rezultatul alegerilor
prezidenþiale americane, schimbãrile

petrecute în timpul preºedinþiei lui Do-
nald Trump, atât în ceea ce priveºte
substanþa politicã, cât ºi punerea lor în
aplicare, au modelat arena în care alþi
actori globali îºi desfãºoarã
diplomaþia, dar ºi propriile abordãri.

Câteva schimbãri majore:
1. Evitarea multilateralismului
De când a fost învestit în funcþie,

Trump a subminat cooperarea interna-
þionalã. La doar trei zile de la preluarea
mandatului, preºedintele a retras Sta-
tele Unite din Parteneriatul Trans-Pa-
cific (TPP), un acord comercial cu na-
þiunile asiatice. Liderul de la Casa
Albã avea sã ia decizii similare în pri-
vinþa mai multor acorduri ºi organisme
internaþionale, precum Consiliul ONU
pentru Drepturile Omului ºi acordul
climatic de la Paris.

M.G.
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Noi ºtim cine câºtigã
alegerile din SUA

TRUMP
Jubilatio

N
oul Cezar ºi legiunile sale
de loialiºti au trecut Rubi-
conul politicii americane.
Au cutezat ceea ce era de

neînchipuit: au ridicat sabia împo-
triva sistemului pentru a salva Ceta-
tea, pentru a o abate de la drumul
slãbiciunii, al cãderii, ºi au învins.
Carul învingãtorului poate defila pe
sub arcurile de triumf, mulþimile se
pot dezlãnþui, Senatul poate pregãti
coroana de lauri care va fi pusã pe
fruntea marelui om politic ºi stra-
teg. Dacã nu ºi titlul oficial, statutul

de imperator este o certitudine.
Drumul Americii spre imperiu a
trecut de punctul critic, de inflexiu-
ne, este dincolo de ”the tipping po-
int”. Istoria Republicii se încheie
aici. Istoria primei zile a Imperiului
a fost deja scrisã.

Sursele victoriei

Victoria lui Trump a avut trei rã-
dãcini solide, adînc înfipte în solul
politicii americane. Prima, loialiºtii
republicani, pentru prima datã dupã
multã vreme, ”sudaþi” de grupurile
ultra conservatoare ºi chiar ”extre-
miste” ale dreptei americane. Douã
forþe s-au conjugat pentru a obþine
acest efect special.

(continuare în pagina 12)

BIDEN
Jubilatio

C
hiar dacã nu triumfal, larg, po-
arta victoriei s-a deschis în cele
din urmã în faþa candidatului
speraþei, Joe Biden. Care spe-

ranþã? Cei mai mulþi ar spune speranþa
revenirii politicii americane la traiec-
tul care a consacrat-o drept etalon al
democraþiei moderne. O democraþie a
valorilor sigure ºi stabile, de la dreptu-
rile omului, la egalitatea de ºanse în
reprezentarea diversitãþii de interese
ºi condiþii social-economice, de statut
social ºi orientãri politice, la predicti-
bilitate instituþionalã ºi respectul ab-

solut pentru opþiunea alegãtorului.
Mandatul Biden la Casa Albã înseam-
nã garanþia reîntoarcerii în matcã a
apelor atît de grav tulburate de meteo-
ricul episod al mandatului Trump, de
scurta perioadã de dominaþie a trum-
pismului la Washington, de abando-
nare a regulilor, cutumelor, legilor
scrise ºi nescrise care în mod tradiþio-
nal organizeazã politica în America.

Sursele victoriei

De ce a înclinat balanþa, în cele din
urmã, spre Biden? Unii ar spune ºi e
greu sã îi contrazici, cel mai greu în
talgerul victoriei a atîrnat frica zecilor
de milioane de americani faþã de con-
secinþele predictibile ºi impredictibile
ale unui al doilea mandat Trump.

(continuare în pagina 12)

L
umea e un loc complex ºi plin de incertitudini. Tot ce se
poate. Noi, însã, avem convingerea cã este relativ sim-
plã. Mai simplã decît pare ºi mai complicatã decît cre-

dem. Iatã ºi ilustrarea: alegerile prezidenþiale americane.

Aºezate într-o purã ºi sãnãtoasã logicã aristotelianã, rezultatul lor
nu este nici incert, nici probabil, ci sigur. Sau Biden, sau Trump. Ter-
tium non datur! Asta, bineînþeles dacã om trãi ºi om vedea. De fapt,
nici cã ºi mâine este o zi, nu este sigur.CORNEL

CODIÞÃ

Economia SUA în
mandatul lui Trump:
ºomaj redus, creºtere
solidã, deficit
bugetar mare
lAl doilea val de Covid-19 va atrage un al doilea val de
declin al PIB-ului american, conform analiºtilor

Î
nainte de pandemia de Covid-19,
economia Statelor Unite avea o bazã
solidã datoritã ºomajului scãzut, ra-

telor dobânzilor reduse ºi cheltuielilor
semnificative ale consumatorilor.

Într-un asemenea context, preºedin-
tele american Donald Trump pãrea cã
va obþine uºor al doilea mandat la Casa
Albã, însã acest lucru nu mai este sigur
cã se va întâmpla, în condiþiile în care
economia SUAa suferit o loviturã bru-
talã pe fondul pandemiei, care a blocat
activitãþile companiilor, generând
daune severe.

Astfel, rãmâne de vãzut cine va fi
noul lider al SUA în urma alegerilor
desfãºurate ieri, în care au luptat repu-
blicanul Trump ºi democratul Joe
Biden.

ªomajul din SUA, la nivelul
minim al ultimilor 50 de ani
în septembrie 2019

Donald Trump a moºtenit o econo-
mie cu un ºomaj deja scãzut, de 4,7%,
atunci când ºi-a preluat mandatul, în
ianuarie 2017. Nivelul era la mai puþin
de jumãtate din vârful atins în urma
crizei financiare globale din 2008.
Economia Trump a continuat sã se
îmbunãtãþeascã în urma câºtigurilor
obþinute de aceasta în timpul preºedin-
þiei de opt ani a democratului Barack
Obama. ªomajul american a atins ni-
velul minim al ultimilor 50 de ani, de
3,5%, în septembrie 2019.

A.V.
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Creºteri în pieþele
internaþionale, în
ziua alegerilor din
Statele Unite
lAurelian Dochia: “Posibil ca pieþele sã vadã cu ochi buni
alegerile nu neapãrat prin prisma câºtigãtorului, ci ca un
moment prin care se deblocheazã lansarea unui nou pachet
de susþinere economicã”lMarcel Murgoci, Estinvest:
“Cred cã impactul pandemiei de Covid-19 asupra
economiilor are un efect mult mai important ºi mai
îndelungat asupra pieþelor, decât alegerile din SUA”

P
ieþele internaþionale de capital
au avut creºteri în ziua alegeri-
lor prezidenþiale din Statele

Unite, unde actualul preºedinte repu-
blican Donald Trump se înfruntã cu
democratul Joe Biden pentru un
mandat de patru ani la Casa Albã,
începând din luna ianuarie a anului
viitor.

Indicele paneuropean STOXX 600,
ce include 600 de companii de dimen-
siuni mari, medii ºi mici din ºaptespre-
zece þãri europene, avea la ora 18:00

un avans de 2%, în timp ce indicele
DAX30, al bursei din Frankfurt, era în
apreciere cu 2,41%, iar pentru FTSE
100 al pieþei londoneze, avansul era de
2,27%.

Peste Atlantic, indicele Dow Jones
Industrial Average era în creºtere cu
2,45%, S&P 500 avea un avans de
2,39%, iar pentru Nasdaq Composite
aprecierea era de 2,28%.

ANDREI IACOMI
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