Forumul Strategic pentru Apărare şi Industrie

În ianuarie 2015, la iniţiativa Preşedintelui României, ES Klaus Iohannis, s-a incheiat Acordul
politic naţional pentru creşterea finanţării pentru Apărare, document prin care toate partidele
parlamentare se angajează să susţină majorarea cheltuielilor militare astfel încât alocările bugetare
să atingă 2% din PIB în anul 2017. Totodată, acordul prevede ca acest nivel minim să fie menţinut cel
puţin 10 ani, pentru a se asigura astfel predictibilitatea necesară în planificarea şi implementarea
programelor majore de înzestrare cu tehnică de luptă modernă a Armatei României.
În acest moment bugetul MApN reprezintă 1,47% din PIB. Va asigura Guvernul creşterea reală
a alocărilor bugetare astfel încât să se poată atinge nivelul de 2% din PIB în 2017? Care sunt
priorităţile de înzestrare ale Armatei României? Cum va fi pusă în practică din acest punct de vedere
Strategia Naţională de Apărare? Vom investi cu adevărat în tehnica de luptă necesară pentru a face
faţă ameninţărilor în creştere la adresa securităţii României? Ce parteneriate tehnologice ne
propunem şi cum vom relansa industria naţională de apărare? Cheltuielile militare importante care se
prefigurează pot relansa nu doar industria de profil, dar şi exportul? Cum cooperează instituţiile
statului şi ce trebuie îmbunătăţit pentru a avea o strategie de export cu rezultate semnificative?
Pentru a raspunde acestor întrebari, New Strategy Center demarează programul Forumul
Strategic pentru Apărare şi Industrie, prin care dorim crearea unei platforme de dialog şi
dezbatere având drept subiecte proiectele de achiziţie de tehnică de luptă în urmatorul deceniu a
Armatei României, posibilitatea întăririi parteneriatelor tehnologice între marile companii producătoare
de armament din lume şi industria naţională de profil, relansarea producţiei interne de tehnică de
luptă ca urmare a proiectelor strategice de înzestrare pe care Armata României urmează să le
desfăşoare, relansarea exportului de armament şi ce fel de cooperare inter-instituţională ar trebui să
existe pentru a se asigura succesul unei strategii viabile de export şi, nu în ultimul rând, întărirea
parteneriatelor strategice pe care România le are în plan politic şi militar ca urmare a creşterii
cooperării tehnologice şi industriale în domeniul apărării.
Invităm să se alăture demersului nostru reprezentanţii companiilor de profil din România şi
străinatate, ai Administraţiei Prezidenţiale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei,
reprezentanţii partidelor de la putere şi din opoziţie, ai sindicatelor, experţi din zona academică. Avem
nevoie de o coerenţă a politicilor publice în plan securitar, avem nevoie de strategii pe termen mediu
şi lung, care să fie asumate de întreg spectrul politic şi să fie duse la bun sfârşit, indiferent de
guvernele care se succed la putere. Pentru că dincolo de simpatiile politice, dincolo de stânga sau de
dreapta, există România.

