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Fostul ministru Ionel Bl?nculescu a vorbit în exclusivitate pentru DCNews despre
efectele devastatoare pe care le poate avea ie?irea SUA din acordul Transpacific. În
opinia consultantului economic, China ar putea lua locul SUA, iar pentru americani ar
urma o perioad? neagr? care va culmina cu o cre?tere a ?omajului, izola?ionism ?i
reducere a produsului intern brut.
Fostul ministru Ionel Bl?nculescu a vorbit în exclusivitate pentru DCNews despre
efectele devastatoare pe care le poate avea ie?irea SUA din acordul Transpacific. În
opinia consultantului economic, China ar putea lua locul SUA, iar pentru americani ar
urma o perioad? neagr? care va culmina cu o cre?tere a ?omajului, izola?ionism ?i
reducere a produsului intern brut. Donald Trump a anun?at c? va retrage SUA din acordul
Transpacific înc? din prima zi la Casa Alb?. Conform speciali?tilor, m?sura ar putea avea
efecte negative pentru Statele Unite ale Americii. Iat? analiza consultantului economic Ionel
Bl?nculescu:
1. China poate lua locul SUA, cu efecte devastatoare pentru americani
''Dac? SUA se retrag din acest angrenaj, China îi va locul. China în prezent nu face parte din
acest angrenaj, dar va accepta cu mare pl?cere s? preia rolul SUA în cadrul unui astfel de
tratat. Iat? o prim? concluzie: cineva totu?i va câ?tiga. Implicarea Chinei va avea reverbera?ii
în SUA, de la cre?terea ratei ?omajului, izola?ionism, reducere de PIB etc. Mai sunt ?i alte
state care abia a?teapt? s? intre în acest acord. Este o zon? important?, iar cele 12 state
semnatare din acest moment însumeaz? aproximativ 40 % din PIB-ul mondial.
2. Prima ac?iune concret? împotriva GLOBALIZ?RII
Globalizarea este un fenomen care s-a creat dup? Primul R?zboi Mondial. S? crezi c? po?i
combate printr-un ordin de pre?edinte un fenomen cum este globalizarea, care are 70 de ani
este o gre?eal? imens?. Sigur c? va fi afectat? globalizarea, dar de fiecare dat? când cineva
va încerca s? o afecteze, va ie?i din rând ?i va intra altcineva care va dori s? îi ia locul. A?a
cum se întâmpl? cu China acum. China are acum o mare oportunitate ?i ?ans? de a-?i vedea
vedea locul ?i de a lua locul SUA. Nu este singurul efect. Automat când tu afectezi tratatul
Transpacific îl afectezi ?i pe cel Transatlantic. Degeaba a?teapt? UE peste pu?in timp s? se
concretizeze cumva acordul Transatlantic pentru c? nu se va întâmpla lucrul acesta.

3. Izola?ionismul va crea mari probleme. SUA are nevoie de pia?? global?
Izola?ionismul a mai fost practic de SUA prin 1920 cu efecte extrem de puternic negative. El
nu sprijin? cu nimic SUA. S? nu î?i închipuie Trump c? dac? aduci Iphone-ul în SUA el va
putea s? fie vândut pe pie?ele mondiale pe principiul globaliz?rii. Când SUA se va izola, vor fi
aplicate metode de retorsiune.Tu îmi bagi o tax? vamal?, î?i bag ?i eu o tax? vamal?. Deci
a?a func?ioneaz? lucrurile. Dac? tu te izolezi, automat se vor izola ?i ceilal?i. Degeaba î?i faci
iphone-urile în SUA, nu le po?i vinde pe toate acolo, ai nevoie de o pia?? global?," a declarat
Ionel Bl?nculescu pentru DCNews.
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