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Marea dilema a lui Iohannis si rolul noului PSD
„Rezultatele alegerilor europarlamentare si condamnarea cu executare a
liderului PSD, Liviu Dragnea, au dat peste cap toate calculele politice legate
de prezidentiale. Daca inainte de europarlamentare si referendum favoriti
pentru a intra in turul doi la prezidentiale erau, pe de o parte, Klaus Iohannis
si, pe de alta parte, unul din cei doi reprezentanti ai coalitiei aflate la
guvernare, Calin Popescu Tariceanu sau Liviu Dragnea, lucrurile s-au
schimbat radical”, scrie Dan Barbu pe blogul sau.
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„Presedintele Iohannis ramane favorit sa intre in turul doi al prezidentialelor, dar nu mai este atat
de sigur ca va lupta cu Tariceanu sau candidatul desemnat de PSD. Alianta USR-PLUS vine
puternic pe turnanta si nu pare dispusa sa faca vreun compromis in fata lui Klaus Iohannis. Fie ca
va candida Dan Barna sau Dacian Ciolos, candidatul USR-PLUS are sanse mari sa intre in
finala cu actualul presedinte al Romaniei iar din acel moment se poate intampla orice.
Klaus Iohannis stie toate aceste lucruri si are in prezent o mare dilema: cum sa gestioneze relatia
cu noul PSD astfel incat sa isi maximizeze sansele de a obtine un al doilea mandat la Palatul
Cotroceni. Presedintele Iohannis si-a construit imaginea atacand si devenind principalul adversar
al Guvernului. Situatia s-a schimbat putin dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Nu spun ca
Iohannis nu mai este adversarul noului PSD, dar intre cele doua palate s-au deschis niste usi prin
care se colaboreaza. Pe de o parte,presedintele Iohannis trebuie sa-si pastreze si in timp sa-si
radicalizeze din nou pozitia anti-PSD, dar pe de alta parte nu este exclus sa se foloseasca de
PSD in batalia cu USR-PLUS.

Este o dilema politica in care se afla presedintele Romaniei, pentruca lucrurile sunt simple:Klaus
Iohannis nu poate castiga prezidentialele doar cu voturile PNL.
in ciuda campaniei uriase de demonizare a lui Liviu Dragnea, PSD a luat 22% la
europarlamentare. Este un scor important in conditiile date, este un electorat semnificativ
care nu poate fi ignorat. Problema lui Iohannis este ca aceste peste 2 milioane de voturi nu au
fost neaparat pentru PSD ci, mai degraba, pentru Liviu Dragnea. Sigur ca foarte multi votanti
traditionali ai PSD nu au venit deloc la vot sau au votat cu partidul lui Victor Ponta, tocmai pentru
ca nu s-au identificat cu actiunile politice radicale ale lui Liviu Dragnea din ultima vreme.
Lucrurile vor deveni mai clare dupa ce noul PSD isi va desemna candidatul la
prezidentiale.Atunci va fi momentul in care o parte din dilema politica in care se afla Klaus
Iohannis se va lamuri.Politica este arta compromisului si nu ar trebui sa mire pe nimeni daca
actualul presedinte ia in calcul un eventual aranjament politic cu noua conducere a PSD, pentru
ca pericolul reprezentat de ascensiunea USR-PLUS este foarte mare, iar rezultatul de la
europarlamentare este doar inceputul a ceea ce va urma pe scena politica.
PS: Am folosit de mai multe ori sintagma „noul PSD” pentru ca noua conducere a partidului
face eforturi uriase pentru a ne arata ca vorbim despre un cu totul alt Partid Social
Democrat!!!”.
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