
Rapid, show-room de fotbalisti?
Ioan Becali si-a vazut visul cu ochii: a ajuns presedinte al unui club de fotbal puternic. Satisfactia nu-i
deplina, pentru ca fostul impresar, ca orice microbist impatimit, si-a dorit dintotdeauna sa ajunga, intr-o
buna zi, in fruntea gruparii iubite inca din copilarie: Dinamo Bucuresti. Pentru ca fotoliul din Soseaua
Stefan cel Mare a ramas inaccesibil in ciuda tuturor presiunilor, Becali a trebuit sa se multumeasca si cu
biroul de la ProRapid. Giulestenii reprezinta, totusi, unul dintre cei trei " granzi"  din fotbalul romanesc,
iar afacerile se pot face si de aici. Prima mutare, eliminarea managerului-antrenor Mircea Rednic din "
schema" , face parte din strategia prin care Becali isi asigura linistea, eliminind persoanele incomode,
nealiniate la noua politica. Din punctul de vedere al fostului impresar, jucatorii vor putea fi vinduti, de
acum inainte, la vedere, intr-un cadru legal. Practic, " taraba"  s-a extins, linga nationala deschizindu-se si
standul unei echipe de club. 
  
  Obiectivul principal: sporirea profitului 
  
  Prin trecerea sa la Rapid, Ioan Becali nu si-a diminuat cu nimic influenta la nationala. E de asteptat ca,
de acum inainte, jucatorii " visinii"  care necesita un " ambalaj"  tricolor sa aiba prioritate inaintea
celorlalti fotbalisti din campionatul intern. Pretul de vinzare va creste, iar profiturile " cuplului" 
Becali-Copos vor fi mai mari. Dupa cum a declarat deja de mai multe ori, Becali n-are de gind sa
investeasca nici un ban in fotbal. " Eu sint un profitor in fotbal. Recunosc deschis. Scot bani din sportul
asta. N-am bagat si nici n-am sa bag vreun leu" , s-a confesat odata Becali. Filozofia mercantila a fostului
procurator nu s-a modificat, de-a lungul timpului, indiferent de ocupatia de moment. Fie ca a fost
speculant de bilete in fata cinematografului " Patria" , vinzator de ceasuri in strainatate, impresar de
fotbalisti sau, acum, presedinte de club, Becali a ramas acelasi om care simte nevoia sa vinda. Incaputa pe
astfel de miini, gruparea Rapid are toate sansele sa capete curind caracteristicile unui show-room de
fotbalisti. " Astia habar n-au cum sa faca. Daca as fi eu presedinte de club, n-as aduce toate ciurucurile
gasite pe Internet. Va spun eu, cu un milion de dolari cumpar din Brazilia sau dintr-o tara africana un
superfotbalist! Aduc unul tinar, de 17, 18 sau 19 ani, il tin o vreme, sa-i creasca valoarea si sa-i fac firma,
iar pe urma il vind de zece ori mai scump! Asa se fac afacerile!" . Rostita de Becali pe vremea cind inca
nu intrase in breasla conducatorilor de cluburi, fraza de mai sus spune totul despre mentalitatea " marelui
manager" . 
  In esenta, totul se reduce la cistigul financiar. Pe termen scurt, noul presedinte al giulestenilor are nevoie
de performante, pentru a obtine liniste din partea suporterilor si o oarecare carte de vizita pentru jucatorii
pe care-i va vinde. Accederea in Liga Campionilor ar fi, de asemenea, utila, pentru a mari pretul
fotbalistilor. Dar toate aceste conditii trebuie indeplinite pentru a sluji scopul final: cresterea profitului.
Ordinea fireasca a obiectivelor la cluburile puternice, cu performanta in prim-plan si rentabilitatea ca tinta
secundara, va fi inversata la Rapid. 
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