„Armata României în 2017. Obiective, resurse, direcții de acțiune.”
- dezbatere organizată de New Strategy Center Marele câștigător al proiectului de buget, prezentat în 27 ianuarie și adoptat apoi
de CSAT și Guvern în 31 ianuarie, este fără îndoială Ministerul Apărării Naționale. De la
11,022 miliarde lei, reprezentând 1,35% din PIB, așa cum arăta finanțarea pentru MApN
în varianta de buget din 23 ianuarie, alocarea bugetară a crescut în câteva zile la suma
de 16,322 miliarde lei. Aceasta reprezintă angajamentul de 2% asumat de România ca
stat membru NATO.
Armata beneficiază de o creștere a fondurilor alocate care să-i permită să
demareze marile programe de înzestrare, așa cum sunt ele definite inclusiv în partea
introductivă a anexei 3/18 din proiectul de buget pe anul 2017: transportor blindat
pentru trupe 8x8 și 4x4; autoturisme de teren blindate și neblindate de tip ușor – 4x4;
sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR; corveta multifuncțională; sistem de
rachete sol-aer cu bătaie mare; vânătorul de mine; elicoptere.
Marea întrebare este dacă MapN va reuși să cheltuiască suma pe care o are la
dispoziție pentru acest an. La ce instrumente legislative vor apela MApN și Guvernul
pentru a depăși situația de la sfîrșitul lui 2016, când procedurilor greoaie și cronofage au
împiedicat demararea unor programe de înzestrare, precum C4ISR sau corvetele
multifuncționale? Se va avea în vedere adoptarea unor legi speciale pentru programele
majore de înzestrare ale Armatei?
O altă întrebnare este dacă actualul Guvern va menține constant nivelul de
finanțare pentru Armată. Programele de înzestrare sunt costisitoare și se derulează, ca
plată și ritm de livrare, pe mai mulți ani. Spre exemplu, cele 4 corvete multifuncționale
vor costa 1,6 miliarde euro, livrarea finalizându-se în 7 ani. Producția de transportoare
blindate 8X8 se va întinde pe mai mulți ani și se estimează că va costa bugetul 2
miliarde euro. Cele 1,75 miliarde euro care sunt alocate cheltuielilor de capital pentru
2017 nu pot acoperi toate programele de înzestrare, însă vor da posibilitatea Armatei să
inițieze cel mai probabil 3-4 programe care își vor vedea rezultatele peste 5-7 ani.
Trebuie subliniat faptul că, în partea introductivă a anexei 3/18 dedicată MApN în Legea
bugetului pe 2017, se menționează nevoia de „identificare și implementare a unor noi
mecanisme legislative”. Astfel: „Un capitol important îl constituie măsurile pentru
eficientizarea înzestrării Armatei României și creșterea implicării industriei naționale de
apărare în realizarea înzestrării cuprinse în Memorandumul aprobat prin otararea
Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 174 din 24 noiembrie 2016. Este necesară
identificarea și implementarea unor mecanisme legislative care să asigure intensificarea
colaborării și implicării operatorilor economici din industria de apărare în realizarea
produselor militare ce fac obiectul programelor de înzestrare esențiale pentru Armata
României”. Pentru a discuta toate aceste aspecte, New Strategy Center inaugurează seria
de dezbateri „Programele de înzestrare pentru Armata României. Oportunități de
cooperare pentru industria națională.”, avându-i drept invitați la primul eveniment
pe dl Gabriel Leș, Ministrul Apărării, și pe dl. General Nicolae Ciucă, Șeful Statului
Major General.
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