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CUM SE VINDE UN
POLITICIAN ROMÂN
Consultan]a \n marketing politic este \n România o pia]` sezonier`, \nc` neconsolidat` [i insuficient
dezvoltat`. Este un proces de \nv`]are reciproc` [i simultan` atât din partea celor care inten]ioneaz`
s` presteze servicii \n acest domeniu, cât [i din partea beneficiarilor DE LOREDANA S~NDULESCU
in lips` de servicii de PR politic, politicienii românii sunt
nevoi]i s` apeleze la speciali[tii
din PR-ul comercial care de
cele mai multe ori \[i transform` clien]ii \n “detergen]i”. Aceasta a fost una
dintre opiniile emise de Adriana S`ftoiu, directorul agen]iei de comunicare politic` Capital
Promotion, \n cadrul conferin]elor Olimpiadelor Comunic`rii, desf`[urate la mijlocului
lunii aprilie \n Bucure[ti. Aser]iunea Adrianei
S`ftoiu surprinde \ntr-un mod cât se poate de
elocvent starea \n care se afl` consultan]a de
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marketing politic \n România. Domeniul este
\nc` nou [i pu]in dezvoltat la noi, \ns` mai
mult decât atât, prezint` [i unele particularit`]i
determinate de o pia]` cu o evolu]ie atipic`.
Practic interesul pentru consultan]a politic` [i
electoral` \n România a \nceput s` se manifeste odat` cu alegerile locale [i preziden]iale
din 1996 [i 2000. “Scrutinurile din respectivii
ani au beneficiat de contribu]ia unor consultan]i str`ini, angaja]i de marile partide cu mize
majore, dar [i de primele proiecte de consultan]` electoral` ofertate de juc`tori autohtoni
\ndr`zne]i, dar fatalmente neexperimenta]i, de

pe pia]a intern`”, \[i aminte[te despre \nceputurile consultan]ei politice \n România Claudiu
S`ftoiu, directorul general al Capital Promotion. Referindu-se tot la momentul de debut al
interesului fa]` de consultan]a politic` autohton`, Cristian Andrei, Manager [i Senior Consultant la Agen]ia de Rating Politic, consider` c`
au existat dou` momente de turnur` dup` 1989
care au animat pia]a. Acestea sunt folosirea la
scar` larg` a sondajelor de c`tre politicieni [i partide \ncepând cu anii 2000 [i impactul major al
produsului publicitar “B`sescu” care i-a antrenat [i pe al]ii c`tre campanii mai alerte.
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MARKETING POLITIC

O PIA}~ CARE “|NFLORE{TE”
O DAT~ LA PATRU ANI
Opiniile speciali[tilor din acest domeniu converg c`tre ideea c` \n momentul de fa]` consultan]a politic` din România se afl` \n
perioada autoreglement`rii [i a pozi]ion`rii pe
o pia]` atipic`. “|ndeob[te, este privit` drept o
activitate sezonier`, strict legat` de perioadele
electorale, respectiv intervalele de timp care
preced campaniile electorale propriu-zise, precum [i cele 30 de zile legale de desf`[urare a
compe]iilor electorale”, spune Claudiu S`ftoiu.
Ce s-a schimbat, comparativ cu zece ani \n
urm`, este durata contract`rii consultan]ilor de
campanie, care s-a extins semnificativ. Dac` în
1996 [i 2000 candida]ii politici [i partidele recurgeau la “sfaturi de campanie” cu câteva
s`pt`mâni \nainte de competi]iile electorale,
acum preg`tirea cu cel pu]in 6 – 10 luni înainte
a campaniilor a devenit aproape o cutum`.
Deoarece staff-urile de campanie nu \[i public` cheltuielile, nu se prea pot face estim`ri
privind valoarea la care se ridic` pia]a româneasc` de consultan]` politic`.
Reprezentantul Agen]iei de Rating Politic
estimeaz` c` \ntr-un an obi[nuit, f`r` alegeri,
vânz`rile de servicii de consultan]` politic` nu
sunt mai mari de câteva sute de mii de euro pe
toat` pia]a. |n schimb, \ntr-un an electoral, serviciile de consultan]` electoral` ca atare, excluzând publicitatea, PR-ul [i sondajele, dep`[esc câteva milioane de euro. Probabil pia]a va
mai cre[te odat` cu votul uninominal, \ns`
deocamdat` este prematur a se face o estimare.
Serviciile de consultan]` politic` au caracter sporadic. De obicei se lucreaz` doar “la
nivel \nalt”, pentru lideri majori cu grupuri de
consultan]i. “De multe ori se \ntâmpl` ca serviciile acestea s` fie «camuflate» \n aparatele
de lucru ale politicienilor de la Parlament, Guvern, ministere sau cabinete unde sunt angajate persoane ce au \n fi[a postului, formal sau
informal, astfel de atribu]ii. Astfel se explic`
de ce serviciile de acest gen nu ajung s` fie solicitate pe pia]`”, explic` Cristian Andrei. |n
opinia acestuia, miza pentru pia]` e tocmai ca
serviciile de consultan]` s` ias` din aceast`
sfer`, prin cerere [i ofert`, printr-un fel de
“outsourcing”, iar firmele de consultan]` s` fie
\n stare s` aduc` un beneficiu mai mare decât
angaja]ii unor simple aparate de lucru.
Dac` \n timpul exercit`rii mandatului politicienii români apeleaz` la servicii de consultan]` doar sporadic, Claudiu S`ftoiu spune c`
\n Statele Unite companiile de consultan]`
politic` func]ioneaz` pe toat` durata mandatelor politice ale candida]ilor sau forma]iunilor politice care le contracteaz`. Acestea

monitorizeaz`, asist` [i promoveaz` activit`]ile politice ale clien]ilor, f`r` \ntrerupere.
De altfel, \n lumea occidental`, factorul \ncredere este fundamental \n definirea rela]iilor politician – consultant. Cât prive[te
concuren]a dintre firmele de consultan]`,
directorul firmei Capital Promotion consider` c` exist` o singur` mare regul`: candidatul care câ[tig` trage dup` sine faima firmei
de consultan]`. Cel care pierde plafoneaz`
profesional faima firmei de consultan]`. |n
România, chiar f`r` rezultate concrete, sunt
consultan]i care contracteaz` lejer politicieni

pitalei poate ajunge la 500.000 de euro.
Cristian Andrei estimeaz` c` doar 10 – 20%
din bugetul total de campanile revine consultan]ilor politici, pentru servicii specifice.
Restul se duce c`tre bugete pentru: sondaje,
focus grupuri, crea]ie publicitar`, achizi]ie de
spa]iu publicitar.

PROFESIONALISMUL…
LA NIVEL DE DEZIDERAT
Pia]a serviciilor de marketing politic la noi este
\nc` \n formare, caracterizat` preponderent de
activit`]i discontinue. Principala problem` este

PROVOC~RILE CONSULTAN}EI |N MARKETING POLITIC
Percep]ia politicienilor despre consultan]i. Opinia cvasigeneral` este c` sunt un r`u necesar.
R`u – pentru c` vând idei care uneori nu duc la succes, [i necesar – pentru c` f`r` idei, nicio
campanie nu are poten]ial de succes.
Lupta privind rolul [i locul consultan]ilor \n campanie. De multe ori, consultan]ilor politici li se
atribuie responsabilit`]i pe care nu au cum s` [i le asume. Presta]ia candida]ilor [i determinarea
echipei politice nu pot fi \nlocuite de nicio activitate de consultan]` politic`, oricât de performant`
ar fi. Gradul de nesiguran]` \n previzionare, maleabilitatea, caracterul schimb`tor [i continuu interpretativ al mediului electoral, imprevizibilitatea comportamentului uman [i de grup, specific
momentelor de tensiune politic` electoral`, fac din rezultatul unei campanii un element de disput`
nesfâr[it`, privind paternitatea succesului sau responsabilitatea insuccesului.
Volatilitatea pe care o presupune ac]iunea de consultan]` \n domenii care implic`
senza]ii, emo]ii, tr`iri, valori [i credin]e, cum sunt campaniile electorale [i scena politic`
\n general. Oriunde \n lume, electoratul este un organism viu, cu un comportament greu accesibil. Clien]ii politici \i cer adev`ruri absolute [i certitudini, pe care consultan]ii nu le pot da aproape
niciodat`, dac` \[i respect` meseria.

bine situa]i pe plaja politic`, datorit` expunerii media dispropor]ionat de mari în compara]ie cu rezultatele la urna de vot.

CÂT SE CÂ{TIG~
DIN MARKETING POLITIC
Veniturile pe care le poate ob]ine o firm` specializat` \n consultan]` poltic` depind de orientarea activit`]ii acesteia. |n cazul \n care
activitatea firmei este integral direc]ionat` spre
promovare politic` [i electoral`, Claudiu
S`ftoiu estimeaz` c` perioadele de campanii
asigur` o cre[tere de peste 50% a veniturilor
ob]inute de obicei pe parcursul unui an calendaristic. |n timpul desf`[ur`rii mandatelor politice, veniturile unei firme de consultan]` sunt
asigurate de contracte cu caracter permanent
pentru promovarea [i comunicarea prin media
a politicienilor sau forma]iunilor politice, \ns`
tarifele practicate sunt mai mici.
Costurile totale ale unei campanii medii ca
amploare pentru alegerile locale \ntr-un ora[
mare, \n afar` de Bucure[ti, variaz` \ntre
50.000 [i 150.000 de euro, \n timp ce o campanie medie ca amploare pentru Prim`ria Ca-

c` la nivel educa]ional nu exist` o “[coal` de
marketing politic” \n România. “Nu exist`
decât ocazional o cuplare la ce se \ntâmpl` \n
universit`]ile occidentale \n domeniu sau cu
jurnalele de specialitate, iar la nivel aplicat,
profesia este practicat` de cele mai multe ori
de oameni veni]i din domenii conexe: jurnalism, comunicare, advertising sau sociologie”,
explic` Cristian Andrei particularit`]ile consultan]ei de marketing politic \n România.
“Deloc \mbucur`tor este faptul c` marketingul
politic \n România este grevat de un pronun]at
caracter amatoristic [i veleitar”, crede Claudiu
S`ftoiu. De altfel, acesta este de p`rere c` \n
România, \n general, se manifest` ne\ncredere
cu privire la activit`]ile de consultan]`. Consultan]a politic` a fost mult` vreme ignorant`
\n mod inten]ionat de c`tre principalii ei beneficiari, politicienii. La aceasta se adaug` provoc`rile cu care se confrunt` consultan]ii
politici care ]in de percep]ia pe care politicienii
o au fa]` de ei, lupta privind rolul [i locul consultan]ilor \n campanie [i volatilitatea pe care
o presupune ac]iunea de consultan]`. Biz
loredana.sandulescu@revistabiz.ro
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