
Fotbalul, chemat sa salveze Bursa
Valoarea tuturor companiilor listate pe piata RASDAQ a scazut cu aproape 40% in urma delistarii
societatilor al caror actionar majoritar avea mai mult de 90% din actiuni. Scaderea este cu atat mai grava
cu cat Romania era oricum mult in urma tarilor vecine la acest capitol. Din perspectiva administratorilor
institutiilor pietei de capital, reducerea volumului de tranzactionare inseamna incasari mai mici din
comisioane. BVB si RASDAQ ar fi puse in situatia fie sa majoreze comisioanele, fie sa gaseasca noi
clienti.  "Ne-am gandit sa le propunem cluburilor de fotbal sa se listeze" , este solutia-soc propusa de
Anca Dumitru, directorul general al RASDAQ. Oficialul este de parere ca astfel tranzactionarile s-ar
intensifica, iar echipele ar avea o sursa alternativa de finantare. Anca Dumitru amintit exemplele
echipelor Juventus Torino, Manchester United si Ajax Amsterdam, listate fiecare la bursele din tarile
respective si avand capitalizari de zeci de milioane de dolari. Argumentatia a continuat cu latura...
emotionala a acestui tip de investitie.  "Relatia cu suporterii se intareste" , a explicat Anca Dumitru, care a
precizat ca acestia vor dori sa fie implicati si financiar in echipa pe care o sustin.  "La pagina sportiva,
microbistii vor putea citi cat mai costa actiunile la clubul favorit" , a mai spus Dumitru. Directorul
RASDAQ spune ca le-a propus deja acest lucru Federatiei Romane de Fotbal si Ligii Profesioniste, dar ca
acolo  "prioritatile sunt altele" . In randul patronilor din fotbal, si nu numai, exista o ingrijorare ca le-ar
lua cineva controlul asupra activului, a apreciat Stere Farmache, directorul general al Bursei de Valori,
care considera propunerea binevenita. In plus, spune Farmache, multi patroni nu sunt obisnuiti cu regulile
de transparenta pe care le impune piata de capital. Din punct de vedere tehnic, unele dintre cluburile care
ar fi de acord sa se listeze ar trebui sa se infiinteze mai intai ca societati comerciale pe actiuni. Aici este
nevoie de consultanta juridica, spune Anca Dumitru, insa operatiunea nu este dificila. Dupa aceea insa
trebuie obtinuta increderea investitorilor. Daca rezultatele partidelor vor fi masluite si cu intentia de-a se
face speculatii, ar putea exista caderi spectaculoase ale cotatiilor, au avertizat voci autorizate.
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