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Noul pre?edinte al Statelor Unite ale Americii este cu adev?rat o mare surpriz? la nivel
mondial, este de p?rere analistul economic Ionel Bl?nculescu, opinând c? Donald Trump
reprezint? "un adev?rat ?oc pentru oameni ?i un tsunami pentru pie?e ?i nu numai".
Începând de ast?zi, omenirea trebuie s? se adapteze noii situa?ii, iar, conform domnului
Bl?nculescu, procesul de adaptare ar putea începe cu:
"- trecerea peste faza nega?iei ?i asumarea situa?iei în care ne reg?sim, cu un Pre?edinte
al SUA total atipic;
- realizarea faptului c? popula?ia oric?rui stat, care beneficiaz? de votul liber ?i democratic
electoral, î?i poate manifesta nemul?umirile profunde, vizând traiul ?i via?a acesteia, inclusiv
prin astfel de forme, considerate atipice, primitive, neconforme cu logica politic? ?i, de aici, o
prim? lec?ie - ?i anume aceea c? popula?ia, indiferent c?rei na?iuni apar?ine, nu mai trebuie
considerat? o mas? de manevr?, ci trebuie cu adev?rat respectat?, nu numai mimând
respectul ?i nu numai în perioadele electorale. De asemenea, se dovede?te c? nici m?car
m?surile aparent benefice, cu iz populist - vezi «Obama Care» - nu mai sunt recompensate de
c?tre popula?ia votant?, aceasta manifestându-?i, cum s-a întâmplat în prezent, furia ?i
nemul?umirile, votând în r?zbunare, indiferent de urm?rile votului asupra ei. Acest tip de
popula?ie, agresat ani de-a rândul de politici necorespunz?toare, î?i spune: «ce nu v-ar
conveni ?i v-ar deranja cel mai tare, s? vot?m un populist sadea, un atipic rar de întâlnit, un
tupeist, un antifemeist, un antisocial, un antiemigra?ionist, un ?antajist ?i un anti orice? Iat?
c?-l vot?m, indiferent ce ni se va întâmpla în mandatul respectivului!». Este o atitudine nou?,
extrem de nociv? la nivel mondial.
- dac? în urm? cu câ?iva ani discutam despre mi?c?ri de strad? ale indigna?ilor din
anumite state, iat? c? ast?zi putem considera c? SUA s-au transformat într-o na?iune a
indigna?ilor, o na?iune reper pentru întreaga umanitate, în acest sens, ceea ce, desigur, va
crea precedente pentru alte state, în care popula?ia votant? va urma acela?i curs, ?i
încuraj?ri pentru populi?tii deja conduc?tori din alte ??ri".
În opinia lui Ionel Bl?nculescu, se observ? un cor al liderilor populi?ti din anumite state,
"care nu mai prididesc s?-l felicite pe noul pre?edinte pentru veritabilul «Brexit» produs la scar?
mondial?".

Analistul spune c? va trebui s? ne a?tept?m, pentru perioada urm?torilor cinci-zece ani, la
o recrudescen?? f?r? precedent a populismului, în cea mai pur? form? a acestuia.
Ionel Bl?nculescu preconizeaz?: "cu certitudine, începând din prima zi a mandatului noului
pre?edinte al SUA, bula imobiliar? cu care s-au confruntat Statele Unite ale Americii în criza
2008-2009, prezent? ?i ast?zi, în diverse st?ri metamorfozate, va fi înlocuit? de marea ?i
periculoasa bul? populist?, a promisiunilor f?r? niciun fel de corespondent în realitate, f?cute
de noul pre?edinte al SUA, care va fi obligat s? le aplice, pentru a-?i respecta promisiunile
(sc?derea ratei de impozit pe profit la corpora?ii de la 35% la 15%; construc?ia unui zid la
grani?a cu Mexicul ?i obligarea acestuia pentru plata zidului; interzicerea temporar? a intr?rii
musulmanilor în Statele Unite ale Americii; refacerea infrastructurii învechite, autostr?zi,
?osele, în special poduri ?i aeroporturi, pe care le consider? de lumea a treia; anularea
punctului 5 din pactul NATO «Unul pentru to?i, to?i pentru unul» privind asigurarea securit??ii
statelor NATO; înlocuirea comer?ului liber - «free trade» - cu cel cinstit - «fair trade» -, idee pe
care o consider utopic?; deportarea a 11 milioane de imigran?i ilegali din SUA etc.)".
Ionel Bl?nculescu este de p?rere c?, înc? din prima zi de mandat a lui Donald Trump ca
pre?edinte la Casa Alb?, în ianuarie 2017, vor fi constituite premisele pentru ca bula populist?
s? explodeze, probabil chiar în acest prim mandat al s?u, generând un gigant val de
dezam?gire în rândul popula?iei care l-a votat pe acesta. "Probabil c?, tot ce se va întâmpla
în noul mandat, poate ?i ultimul al lui Donald Trump, se va constitui în cea mai ustur?toare
lec?ie pentru popula?ia universal?", conchide domnia sa.
* Bl?nculescu: "Rela?iile SUA cu Rusia ?i Turcia - dou? subiecte de urm?rit"
Referitor la politica extern? pe care noul ?ef al Americii o va promova, important de
urm?rit, în opinia lui Ionel Bl?nculescu, vor fi cel pu?in dou? subiecte: rela?iile SUA cu
Federa?ia Rus? ?i rela?iile SUA cu Turcia.
În leg?tur? cu primul, analistul economic ne-a spus: "Dup? cum am observat, pre?edintele
Putin a fost printre primii care l-au felicitat pe noul pre?edinte al SUA, fiind unul dintre
sus?in?torii ferven?i ai acestuia.
Desigur, dac? noul pre?edinte va reu?i s? regleze rela?iile cu Federa?ia Rus?, la un nivel
de compromis rezonabil, atunci aceast? mi?care de politic? extern? va fi salutat?, fiind
benefic? pentru pacea global?.
Dac? Donald Trump nu va reu?i sau poate nici nu va încerca s? regleze situa?ia cu
Federa?ia Rus?, aceasta fiind numai o m?sur? cu iz electoral, atunci reac?ia Federa?iei Ruse
va fi una negativ?, afectând ?i mai mult rela?iile dintre cele dou? state, desigur, cu efecte
negative la nivel mondial".
Primul ministru al Turciei a fost ?i el printre primii care l-au felicitat pe Donald Trump pentru
nouoa sa func?ie, ad?ugând c? se a?teapt? la o normalizare a rela?iilor SUA - Turcia. "Totul
depinde, evident, de extr?darea cât mai rapid? din SUA în Turcia, a imam-ului Fetullah Gulen,
care este considerat r?spunz?tor de lovitura de stat din 15 iulie 2016, în Turcia, ac?iune fa??
de care pân? în prezent SUA au manifestat dezinteres", subliniaz? domnul Bl?nculescu,
ad?ugând: "Dac? nu se va ?ine seama de solicit?rile Turciei, îndrept??ite din punctul acesteia
de vedere, bazate pe probe deja administrate predecesorului lui Donald Trump, atunci acesta
se va confrunta cu grave probleme în cadrul flancului sudic al NATO, într-o perioad? ?i într-o
zon? de r?zboi extrem de fierbin?i".
Cele dou? ac?iuni de politic? extern? ?i modul de rezolvare a lor vor demonstra dac? noul
?ef al SUA de?ine o dimensiune solid?, de ordin pragmatic sau un alt tip de dimensiune,
precar?, de ordin populist, f?r? niciun fel de acoperire real?, concluzioneaz? Ionel
Bl?nculescu.
* Bl?nculescu: "Donald Trump va intra în haina de ?ef al statului ca într-un costum
de cosmonaut"

Din punct de vedere al profilului de pre?edinte al Statelor Unite ale Amercii, Donald Trump
va intra, pentru început, în haina de ?ef al statului "ca într-un costum de cosmonaut, trebuind
s? se adapteze la acesta, adic? s? respire oxigenul furnizat de echipamentul special de
respira?ie, s? se mi?te potrivit instruc?iunilor de purtare a acelui costum special ?i multe alte
manifest?ri obligatorii pentru o persoan? care poart? un astfel de costum", estimeaz? analistul
citat. Acesta apreciaz?: "Desigur, dup? o perioad?, Donald Trump nu va mai suporta s?
r?mân? în pielea personajului interpretat, de pre?edinte democratic al SUA, ?i va reveni la
profilul s?u ini?ial, care îi va aduce finalul noii posturi pentru care tocmai a fost ales".
În opinia domnului Bl?nculescu, SUA ar trebui s? se a?tepte ?i s? se preg?teasc?, cel
pu?in mental, la alegeri preziden?iale anticipate, în intervalul 2017-2020. Acesta
preconizeaz? c?, cu cât va fi mai apropiat momentul de 2017, exist? probabilitatea repet?rii
fenomenului de acum, "bazat pe alegerea unui personaj, cu tente v?dit populiste" ?i cu cât va
fi mai aproape de 2020, popula?ia american? suportând deja consecin?ele votului democratic
de acum, probabilitatea repet?rii unui astfel de act necugetat se va reduce dramatic ?i se va
institui normalitatea.
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