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ASOCIAÞIA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA:

”Deprecierea activelor
fondurilor de pensii
este cauzatã de scãderea
temporarã a valorii
titlurilor de stat”
l ”În 14 ani de funcþionare, Pilonul II de pensii private a avut o performanþã foarte bunã în pofida
câtorva episoade de volatilitate”, conform Asociaþieil Radu Crãciun, preºedintele APAPR:
”Sistemul de pensii private din România este o maºinã de Formula 1 pe care o conducem prin
Bucureºti”l ”Dacã se doreºte o listare dualã a Hidroelectrica, ar trebui sã fie pe o piaþã unde sã
putem investi ºi noi, ceea ce nu este cazul Londrei”, a spus preºedintele APAPR

D
eprecierea activelor fon-
durilor de pensii Pilon II
din acest an nu este cau-
zatã de scãderi bursiere,
ci de deprecierea tempo-
rarã a valorii titlurilor de
stat din portofoliu, în
care fondurile de pensii

private obligatorii investesc aproximativ
douã treimi din active, conform prevederi-
lor legale în vigoare, au spus ieri reprezen-

tanþii Asociaþiei pentru Pensiile Admini-
strate Privat din România (APAPR), în ca-
drul unei conferinþe de presã.

Conform datelor prezentate, în pri-
mele cinci luni ale acestui an, activele ce-
lor ºapte fonduri de pensii private Pilon
II au scãzut cu 5,9%. Dar, pentru cã fon-
durile de pensii sunt investitori pe termen
lung, care cumpãrã ºi pãstreazã titlurile
de stat pânã la maturitate, practic aceastã
scãdere se va resorbi pânã la maturitatea

titlurilor, al cãror preþ revine invariabil la
valoarea nominalã, aratã reprezentanþii
APAPR. ”Practic, aceastã depreciere se
va inversa imediat ce inflaþia ºi dobânzile
vor reveni pe tendinþã descendentã, mo-
ment pe care analiºtii îl estimeazã în tri-
mestrele al treilea ºi al patrulea ale ace-
stui an”, au punctat membrii Asociaþiei.

Practic, în ultimul an, indicele de preþ
al tuturor titlurilor de stat emise de þara
noastrã a scãzut cu 12%, din care 8%

doar anul acesta. În acelaºi timp, Bursa
de la Bucureºti, unde fondurile de pensii
investesc circa un sfert din bani, a perfor-
mat mult mai bine decât alte pieþe din
Europa ºi din lume, indicele
BET-XT-TR, un reper pentru plasamen-
tele Pilonului II, având o scãdere de doar
1% pe primele cinci luni.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

EMMANUEL MACRON:

“Lucrãm la un parteneriat
ambiþios de susþinere a
Forþelor Navale Române”

A
utoritãþile de la Bucureºti ºi Pa-
ris lucreazã la un document
menit sã consolideze partene-
riatul româno-francez în plan

politic ºi militar, a declarat, ieri, la baza
aerianã Mihail Kogãlniceanu, Emmanu-
el Macron, preºedintele Franþei, cu pri-
lejul vizitei oficiale efectuatã în þara no-
astrã.

“România nu este pentru Franþa o þarã
ca oricare alta. Alianþa dintre þãrile noa-
stre se bazeazã pe o prietenie de douã se-
cole ºi România a putut, în faþa crizelor
care i-au pus în pericol securitatea naþio-
nalã, sã conteze pe fraternitatea Franþei ºi
sunt mândru cã astãzi putem sã continu-
ãm aceastã tradiþie istoricã. Pentru a mer-
ge mai departe, dorim sã continuãm, sã
avansãm. Pentru început, pe plan bilate-
ral. Lucrãm, la solicitarea autoritãþilor
române, la un parteneriat ambiþios de su-
sþinere a Forþelor Navale Române. Gu-
vernele, miniºtrii prezenþi aici s-au
întâlnit pentru elaborarea unui document
cadru pe plan politic ºi militar, care va
consolida acest parteneriat”, a declarat
Emmanuel Macron.

Preºedintele francez a precizat cã vi-

zita sa are loc „într-un context foarte
grav, al rãzboiului de agresiune dus de
Rusia împotriva Ucrainei” ºi a spus cã
militarii francezi vor contribui la asigu-
rarea securitãþii României în noul con-
text geopolitic ºi strategic de pe Flancul
Estic al NATO.

“Mulþumesc României cã a acceptat
ca Franþa sã fie naþiune-cadru pentru co-
ordonarea grupului de luptã înfiinþat pe
teritoriul þãrii sale. Este un semnal de
încredere, o reflexie a parteneriatului no-
stru strategic. (...) Mulþumesc forþelor ar-
mate franceze care ºi-au dislocat aici o
parte din trupe, ceea ce este un semn al
credibilitãþii armatei noastre în cadrul
NATO, mai ales cã venim în susþinerea
unei þãri prietene care se simte ameninþa-
tã. (...) Dispozitivul actual va lua amplo-
are, îºi va spori capacitãþile, Summitul
NATO de la Madrid urmând sã confirme
aceste ambiþii menite sã contribuie la
îndepãrtarea oricãrei ameninþãri sau
agresiuni pe Flancul Estic al Alianþei”, a
spus Emmanuel Macron.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

DUMITRU CHIRIÞÃ, PREªEDINTELE ANRE:

“Pânã în 2030 putem
aduce în sistemul
energetic naþional pânã
la 12.000 de MW”
l ”Din aceastã capacitate ce ar putea fi instalatã în urmãtorii opt
ani, 3.000 de MW trebuie sã fie capacitãþi de stocare”, spune
Chiriþãl “Astãzi avem 15.000 de prosumatori ºi o putere
instalatã de 100 de MW, iar pânã la sfârºitul anului vom avea
peste 30.000 de prosumatori”, afirmã preºedintele ANRE

R
omânia are resursele financiare
sã facã investiþii în noi capacitã-
þi de producere de energie elec-
tricã, iar pânã la sfârºitul dece-

niului putem aduce în sistemul energetic
naþional între 10.000 ºi 12.000 de MW
în capacitãþi noi, a afirmat, ieri, Dumitru
Chiriþã, preºedintele Autoritãþii Naþio-
nale de Reglementare în domeniul Ener-
giei (ANRE), în cadrul evenimentului
“Energy Strategy Summit” organizat de
publicaþia Energynomics.ro. Oficialul
ANRE a mai spus cã astãzi avem 15.000
de prosumatori cu o putere instalatã de
100 de MW, iar pânã la sfârºitul anului
vom avea peste 30.000 de prosumatori.
Potrivit lui Dumitru Chiriþã, România
poate sã aibã în 2026-2027 peste 1.000

de MW instalaþi în zona prosumatorilor.
Chiriþã a declarat: “Este important sã

avem în vedere strategii ºi politici flexi-
bile. Nu cred însã cã mai este cazul sã
gândim în termeni de ce vom face peste
20 de ani, trebuie sã luãm deciziile acum
în condiþiile în care schimbãrile în Rom-
ânia ºi în regiune sunt destul de consi-
stente ºi imprevizibile, ceea ce ne obligã
ca în perioada pe care o traversãm sã uti-
lizãm în mod eficient toate disponibilitã-
þile pe care le avem. Suntem membri
NATO ºi ai UE, avem în momentul de
faþã tot ce ne trebuie ca lucrurile sã mear-
gã din bine înspre mai bine.

M.G.

(continuare în pagina 9)

POLITICA FOTBALULUI

Faliment de gaºcã

F
otbalul autohton a încãput pe
mâna unei ”gãºti”, care nu a
reuºit în ultimii ani decât sã-l sto-
arcã de ultimele resurse. La nivel

de club rezultatele din competiþiile inter-
naþionale sunt ridicole, zbateri prin turu-
ri preliminare, cel mult ºi foarte rar se
prinde câte o grupã de calificare, în rest
zero absolut. La nivelul echipei naþiona-
le a fost nevoie de patru meciuri în 10
zece zile pentru a se putea declara totalul
faliment sportiv/moral. Trei rezultate
catastrofale cu douã echipe din li-
nia a doua spre a treia (Muntene-
gru ºi Bosnia) au îngropat ºi ulti-
ma fãrâmã de speranþã. Reflecto-
arele sunt puse pe antrenorul
principal, Edward Iordãnescu ºi
pe jucãtori. Oarecum firesc, dar
nemeritat, pentru cã nu sunt sin-
gurii vinovaþi. Lumina îl prinde
în cadru ºi pe preºedintele Federaþiei
Române de Fotbal, Rãzvan Burleanu,
dar nici asta nu e suficient.

Sã o luãm pe rând, tehnico-tactic.
Rãzvan Burleanu nu are competenþe-

le necesare sã conducã FRF. Nu este o
pãrere, rezultatele muncii sale indicã
asta. Este în fruntea FRF din 2014 ºi cu
foarte mici excepþii, naþionala de tineret
sub comanda lui Rãdoi ºi calificarea la
Euro 2016, a înregistrat doar rezultate
proaste, unele chiar ruºinoase, nenumã-

rate bâlbe în alegerea selecþionerilor, ni-
cio reformã care sã dea roade. Sub con-
ducerea sa fotbalul autohton s-a afundat
constant. Vorbeºte mult, îngrijit, dar nu
spune nimic consistent ºi nici nu face lu-
cruri concrete, doar vânturã niºte proiec-
te. Cu toate acestea, în urmã cu douã luni
a fost votat în unanimitate de cei 266 de
membri prezenþi dintre cei 278 afiliaþi la
Adunarea Generalã de alegeri desfãºura-
tã la Arena Naþionalã din Capitalã. Toþi
aceºti votanþi trebuie sã-ºi asume o pãrti-

cicã din eºecul colosal înregistrat
de fotbalul de la noi. Sã îºi asu-
me, pentru cã nu stã în picioare
nici faptul cã Burleanu nu a avut
un contracandidat serios ºi nu
aveau pe cine vota, puteau sã se
abþinã, era ºi aceasta o formã de
protest. De ce nu are contracan-
didat? Oamenii de fotbal susþin

cã este de nebãtut în alegeri, are un si-
stem de relaþii foarte bine pus la punct,
mai ales la cluburile mici ºi asociaþiile ju-
deþene, în plus se bucurã de o susþinere
consistentã din sfera politicului. Cu toate
acestea opozanþii ar putea sã treacã la ni-
velul superior de acþiune, implicarea di-
rectã, nu doar sã intervinã la TV. Consi-
lierii/subalternii lui Burleanu au ºi ei par-
tea lor de vinã. Cel mai vizibil este fostul
antrenor Mihai Stoichiþã.
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