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Proiectul pre?edintelui american Donald Trump, de oprire/în?bu?ire a globaliz?rii, ca fenomen
?i deja legitate economic?, este n?scut mort, va e?ua, îns? la costuri foarte mari pentru
corpora?iile americane.
Proiectul pre?edintelui american Donald Trump, de oprire/în?bu?ire a globaliz?rii, ca
fenomen ?i deja legitate economic?, este n?scut mort, va e?ua, îns? la costuri foarte mari
pentru corpora?iile americane.
În lucrarea sa de referin??, "Globalizarea, speran?e ?i deziluzii", 2003, Joseph E. Stiglitz
define?te acest fenomen economic ca fiind "integrarea mai puternic? a ??rilor ?i popula?iilor
acestora, ca urmare a reducerii semnificative a cos¬turilor de transport ?i comunicare, a
elimin?rii barierelor artificiale din calea circula?iei bunurilor, serviciilor, capitalului,
cuno?tin?elor, un factor al bun?st?rii, cu poten?ial de a aduce bog??ie tuturor. Globalizarea a
f?cut s? scad? sentimentul izol?rii, resim?it în multe ??ri în curs de dezvoltare, mul?i oameni
din aceste ??ri având acces la cunoa?tere, într-o m?sur? mult mai mare decât cei mai boga?i
oameni din lume în urm? cu un secol. Globalizarea este determinat? într-o foarte mare
m?sur? de corpora?iile interna?ionale, care nu deplaseaz? numai capital ?i bunuri între state,
ci ?i tehnologie. Globalizarea în sine nu este nici bun?, nici rea, putând face foarte mult bine,
pentru anumite ??ri, sau foarte mult r?u, pentru altele, sem?nând pentru acestea din urm?
mai mult cu un dezastru total, conchidea Stiglitz, în urm? cu 14 ani.
Pe de alt? parte, ast?zi, pre?edintele Chinei, Xi Jinping, declar?, în cadrul Forumului
Economic Mondial de la Davos, c?, "globalizarea economiei nu este responsabil? pentru
problemele lumii, deschiderea reprezentând o solu?ie în fa?a încetinirii economice, iar, al?turi
de respingerea protec?ionismului comercial, urmând s? genereze mai mult? încredere în
economia global?. Mai mult, pre?edintele Chinei consider? c? protec?ionismul comercial este
similar cu situa?ia unui blocaj, într-o camer? întunecat?, acesta blocând vântul ?i ploaia, dar,
de asemenea, ?i soarele ?i aerul, recunoscând c? procesul globaliz?rii este o sabie cu dou?
t?i?uri, în condi?iile în care economia mondial? nu poate fi f?cut? mai mare decât este.
Pre?edintele chinez precizeaz? c? este necesar ca procesul de globalizare s? fie adaptat ?i
coordonat, pentru a dezamorsa efectele negative generate, pentru ca toate ??rile s?
beneficieze de pe urm? acestuia. Mai mult, trebuie s? se ac?ioneze pentru gestionarea
corespunz?toare a procesului de globalizare, pentru a se promova cât mai multe dintre
efectele pozitive ?i pentru a reechilibra fenomenele economice.
Peste cele dou? puncte de vedere de referin?? în domeniul globaliz?rii, ca fenomen
economic, iat?, începând de ast?zi, ziua învestirii noului pre?edinte al SUA, Donald Trump, se
a?az?, sufocându-le efectiv, pozi?ia acestuia, tran?ant?, ferm? ?i f?r? echivoc, împotriva
globaliz?rii, care a f?cut ca America s? piard?, sub conducerea predecesorilor, statutul de

"Great", conducând la implacabilul "Make America Great Again!". Altfel spus, s? înlocuim
globalizarea cu protec?ionismul/dirijismul/izola?ionismul de stat, singura cale de a readuce
suprema?ia economic? a SUA, atât de amenin?at? de China, în special, îns? ?i de state ale
UE, cum ar fi Germania, în ultimii zece ani!
Nerealizând c? globalizarea este un fenomen economic general, cu germeni înc? dup? al
Doilea R?zboi Mondial, deci în urm? cu 72 de ani, pre?edintele SUA pleac? la un r?zboi
pierdut deja, înainte de a începe, care îns? va influen?a negativ mari corpora?ii americane,
puse în situa?ia schimb?rii intempestive, peste noapte, a întregii lor strategii, dup? zeci de ani
în care acestea s-au dezvoltat ?i ?i-au creat modele de evolu?ie extrem de solide ?i eficiente,
verificate ?i consolidate în timp.
Pe de-o parte, o dovad? direct? ?i rapid? a sus?inerii de mai sus, ?i, pe de alt? parte, un
efect negativ evident, subsecvent, îl reprezint?, bazat pe nesiguran?a rezultatului, dorin?a
liderului american de a fi urmat cât mai repede ?i de alte state, pe acest drum înfundat,
încurajând mi?c?rile populiste ?i extremiste din state de genul Marea Britanie/Brexit, Fran?a,
Ungaria etc. împotriva globaliz?rii ?i în favoarea protec?ionismului ?i na?ionalismului de stat.
Ar fi cel pu?in dou? exemple pe care Donald Trump ar putea s? le în?eleag?, pe unul mai
greu, iar pe cel?lalt mai u?or, de fenomene care nu pot fi comb?tute, înl?turate, eliminate,
reduse, la fel cum este globalizarea, ele fiind deja legit??i, care exist? ?i se respect?, cu sau
f?r? voia conduc?torilor vremelnici de state, orice ar întreprinde ace?tia împotriva lor, primul mai dificil de în?eles pentru domnia sa - reprezentându-l ciclicitatea economic?, cu cele patru
faze ale acesteia, care se repet? cu regularitate la un num?r de ani, aproximativ zece, "again
and again and again", iar al doilea - foarte u?or de în?eles pentru modul de gândire al
acestuia - fiind cel al gravita?iei, care oricât s-ar încerca s? fie modificat, redus sau oprit, nu
se poate.
Asemeni globaliz?rii, care are ?i bune ?i rele, a?a ?i gravita?ia are ?i bune ?i rele. Gândi?iv? câte industrii se bazeaz? pe for?a gravita?ional?! Una ar fi industria auto - deja sub tirul
noului pre?edinte american, în timp ce avia?ia, de exemplu, func?ioneaz? pe înfrângerea
gravita?iei. Pentru a putea coborî cu un lift din Trump Tower, este necesar? reducerea
atrac?iei gravita?ionale, instalându-se un motor care s? se ocupe de ajungerea lin? la sol. ?i
pentru reducerea efectelor negative ale globaliz?rii se impun anumite m?suri de corec?ie,
adaptare, ajustare, existând o similitudine perfect? între aceste fenomene, din care Donald
Trump ar trebui s? înve?e câte ceva ?i s? se opreasc? dintr-o utopie la început de drum
preziden?ial.
În concluzie, proiectul pre?edintelui american Donald Trump, de oprire/în?bu?ire a
globaliz?rii, ca fenomen ?i deja legitate economic?, este n?scut mort, va e?ua, îns? cu costuri
foarte mari pentru corpora?iile americane, supuse deja presiunii ?i ?antajului acestuia, în a
renun?a ?i a se întoarce acas?, dup? zeci ?i zeci de ani de expansiune mondial?, spre mai
bine pentru ele.
Exist?, probabil, ceva predestinat la pre?edin?ii americani la început de drum - a?a dup?
cum pre?edintele Barack Obama, în loc s? sanc?ioneze creatorii crizei financiare din anul
2008, i-a recompensat, ace?tia devenind ?i mai puternici ?i aducând ast?zi SUA într-o pozi?ie
cu mult mai grav? decât atunci, chiar dac?, aparent, situa?ia ar putea s? arate altfel, a?a ?i
noul pre?edinte american Donald Trump î?i începe mandatul într-un mod lamentabil, luptânduse cu principii/fenomene/legit??i, pe care nicio for??, cu atât mai pu?in una de ordin politic, nu
le poate frânge ?i înfrânge.
Exist? ?i o ironie a sor?ii de om de afaceri ?i apoi politician a lui Donald Trump - acesta
ur??te globalizarea ?i va lupta împotriva acestui fenomen, care l-a creat, i-a dat via?? ?i l-a
men?inut în via??, din punct de vedere economic, care a f?cut din noul pre?edinte american

ceea ce este din punct de vedere al afacerilor sale globalizate la greu, prin cele mai
importante zone ale p?mântului: China, Honduras, Vietnam, Bangladesh, Turcia, India,
Olanda, Indonezia, Slovenia, Germania, Coreea de Sud ?i Mexic, în domenii precum
cazinouri, terenuri de golf, construc?ii - turnuri, fabrici de îmbr?c?minte etc.
Iar, ca încununare a respectivei ironii cu gradul corespunz?tor de ipocrizie, dou? din cele
trei so?ii ale lui Donald Trump sunt n?scute în afara Statelor Unite ale Americii, în str?in?tate.
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