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Џозеф Бајден непопуларан је подједнако колико је био и његов претходник Доналд
Трамп, што их чини председницима с најгорим рејтингом откако постоје истраживања.

Према анкети коју је ове седмице објавио „Галуп”, Бајдена подржава 42 одсто
становништва. Трампа је током четири године владавине у просеку подржавао 41 одсто
Американаца, што је био најслабији „резултат” откако је „Галуп” 1945. почео да испитује
грађане о лидерима Западног крила. Лоша вест за администрацију постаје још гора с
истраживањем Колеџа Гринел, које показује да већина Американаца сматра да је земља
била у бољем стању пре годину дана, кад је Трамп био на власти. Да се председнички
избори одржавају данас, Бајден и Трамп имали би подједнаку подршку бирача.

Бајден је од 57 одсто подршке у фебруару спао скоро на историјски минимум у октобру.
Према „Политиковој” анализи, шеф Беле куће плаћа цену јер није испунио предизборна
обећања да ће обезбедити бесплатно више образовање на државним колеџима или
одобрити држављанство илегалним мигрантима. Становници Сједињених Држава
незадовољни су због начина на који се америчка војска летос повукла из Авганистана,
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при чему је цео свет посматрао хаотичну евакуацију цивила из Кабула. Бајдену не иде
наруку епидемија вируса корона, која не јењава и због које се многи Американци плаше
шта ће бити с њиховим пословима. Како преноси Си-Ен-Ен, први човек владе у
Вашингтону је најслабије оцене у различитим испитивањима добио на пољу економије.
Американци истичу да их највише брине привреда и да администрација није довољно
посвећена овом питању. За њих ни пандемија више није здравствени, већ пре свега
финансијски проблем.

Паду Бајденовог рејтинга доприноси и то што је поверење потрошача данас знатно мање
него у Трампово време, показује студија Универзитета Мичиген. Према истраживању
Фокс њуза, проблем који заокупља највећи број Американаца (53 одсто) јесте
инфлација, док анкета Си-Би-Ес њуза показује да 60 одсто грађана сматра да
председник не обраћа довољно пажње на раст цена.

Док администрација намерава да поправи инфраструктуру и уведе зелену енергију, то
нису и приоритети испитаника. Само 27 одсто Американаца брине о старим путевима,
пругама и аеродромима, док 35 одсто њих верује да су климатске промене горуће
питање.

После првих девет месеци на власти, Барак Обама је имао рејтинг 52 одсто, Џорџ Буш
Старији 70 одсто, а Џорџ Буш Млађи чак 88 одсто, што је објашњавано појачаним
патриотизмом после 11. септембра. Многи председници су у првим месецима владавине
губили на популарности, али су ипак поправљали утисак до краја мандата и поново
побеђивали на изборима. Први тест за сваког председника долази већ две године после
уласка у Белу кућу, јер се тада одржавају избори за Конгрес. Бајден треба да придобије
јавно мњење у наредних 12 месеци или ће у новембру 2022. одмоћи својим демократама
у борби да задрже контролу над Капитолом.
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