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„Președintele Donald Trump și politica externă și de securitate a SUA: Așteptări 
și posibile evoluții” 

 
Alegerea lui Donald Trump a reprezentat o surpriză, în care puțină lume credea 

atunci când în Partidul Republican a început competiția pentru desemnarea 
candidatului pentru Casa Albă. Donald Trump are o personalitate puternică, este un tip 
voluntar, care își va asculta mai mult instinctele decât consilierii. Probabil că va încerca 
să arate de la bun început că este total diferit de ce a fost la Casa Alba până acum. 
Reflexul de om de afaceri îl va împinge la negocieri directe, om la om, inclusiv cu 
președintele Vladimir Putin, pentru a demonstra că poate debloca situații văzute drept 
critice, aproape imposibil de rezolvat. Într-un discurs din 27 aprilie 2016, dedicat 
temelor de politică externă, Donald Trump își arăta intenția de a negocia direct și își 
exprima convingerea că poate încheia ceea ce se numește „a good deal”. Donald Trump 
argumenta atunci că „va trebui să găsim un numitor comun bazat pe interese comune. 
Rusia, spre exemplu, a cunoscut și ea ororile terorismului islamic. Cred că o relaxare a 
tensiunilor și o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia, de pe poziții de putere, este posibilă, 
absolut posibilă. Bunul simț spune că acest ciclu, acest oribil ciclu al ostilității trebuie să 
înceteze. Unii spun că rușii nu pot fi rezonabili. Intenționez să aflu”. 

În ceea ce privește dialogul transatlantic, este de așteptat ca acesta să nu mai fie 
atât de previzibil. Mai noii membri ai NATO din Estul Europei așteaptă să vadă în ce 
măsură noul președinte, Donald Trump, va mai susține implicarea puternică a SUA în 
susținerea noii posturi militare a NATO în acest spațiu. The European Reassurance 
Initiative, program conceput de SUA pentru a finanța exercițiile militare, pentru a crește 
capacitatea de cooperare mai ales cu aliații estici și de a îmbunătăți infrastructura 
militară în zonă, înseamnă nu doar o investiție de 3,4 miliarde USD în ultimul an, ci mai 
ales un angajament politic solid. Însă Estul Europei dorește mai ales să vadă care vor fi 
primele gesturi ale noii administrații americane față de Federația Rusă. La Moscova, 
primele reacții au arătat un optimism moderat, rușii așteptând configurarea noii echipe 
guvernamentale de la Washington și instalarea lui Trump la Casa Albă pentru a demara 
discuții oficiale.  

Până la apariția unor declarații și gesturi clarificatoare din partea președintelui 
Trump rămân deocamdată mai multe întrebări față de primele gesturi de politică 
externă ale viitoarei administrații. Care va fi în continuare relația cu Uniunea 
Europeană? Ce interes va mai fi pentru acordurile economice de tipul Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) sau Trans-Pacific Partership (TPP), în 
condițiile în care protecționismul economic a fost una din tezele importante ale 
campaniei electorale? Ce relații va dezvolta SUA cu Israelul și cu partenerii arabi? Vor fi 
schimbări în relațiile dintre Washington și Ankara sau în cele cu Iranul? Și, nu în 
ultimul rând, după Brexit, alegerile din SUA vor avea influență asupra rezultatelor 
electorale din Europa, asupra performanțelor partidelor naționaliste, cu o retorică 
xenofobă, din Vestul și Nordul continentului sau naționalist-conservatoare din Europa 
Centrală? 
 


