
 

 

 

 

 

 

 
„,Viitorul apărării europene și cooperarea industrială” 

- 9 februarie - 
 

2017 a fost anul în care Uniunea Europeană a început un proces tot mai conturat 
în direcția unei apărări comune. Ședința Consiliului European din 17 decembrie a 
statuat lansarea PESCO (Permanent Structured Cooperation), iar viitorul buget al UE va 
avea și o linie de finanțare consistentă, pentru cercetare și dezvoltare de capabilități în 
domeniul militar. Sunt semnale clare din partea Comisiei Europene că există 
determinarea necesară pentru investiții substanțiale în domeniul apărării, în primul 
rând în sectorul cercetării/dezvoltării.  

Din 2020, UE va investi anual 500 milioane de euro în cercetare și 1 miliard de 
euro în dezvoltarea de capabilități la nivel de prototip. Fondul European pentru Apărare 
are menirea, astfel, să impulsioneze cooperarea dintre companiile de profil din cadrul 
UE, să stimuleze statele să achiziționeze produsele rezultate din acest proces de 
cooperare între mai multe companii europene. În condițiile în care unele state UE au 
anunțat că își vor crește treptat bugetele de apărare, există un interes din ce în ce mai 
vizibil ca mare parte din tehnica de luptă vizată de viitoarele achiziții să fie produsă la 
nivelul UE. România arată că susține din punct de vedere politic ideea unei Uniuni 
Europene puternice, inclusiv în domeniul apărării, fără ca acest lucru să însemne 
duplicarea eforturilor cu NATO sau o concurență în domeniul apărării între cele două 
organizații.  

România a cheltuit 1,85% din PIB pentru apărare în 2017 și are un bugert de 2% 
din PIB pentru cheltuieli militare asumat în 2018. Există o serie de programe de 
înzestrare aprobate de CSAT și Parlament, care vor spori capabilitățile țării noastre în 
ceea ce privește apărarea anti-rachetă și anti-aeriană pe mai multe paliere, va crește 
capacitatea de luptă a forțelor terestre, aeriene și navale prin achiziția de transportoare 
blindate, avioane F 16, elicoptere de atac și corvete.  

Investițiile statului român în cercetarea militară au fost și rămân modeste iar 
cooperarea dintre întreprinderile de stat și cele private este inexistentă. Fondul 
Euroepan pentru Apărare va fi o provocare pentru România, fiind necesar să pregătim 
proiecte de cercetare/dezvoltare care să-și găsească finațarea din acest fond și care să 
crească colaborarea dintre companiile occidentale de armament și industria 
românească. Credem că procesul de negociere pentru achiziția de tehnică de luptă 
trebuie să aibă în vedere și deschiderea unor noi linii de cooperare dintre concernele 
europene de profil și firmele din România. Industria privată românească, care a investit 
de multe ori în cercetare în unele zone mai mult decât statul, trebuie susținută pentru a 
fi parte la viitoare programe de cercetare, împreună cu mediul academic. Totodată, se 
pune și întrebarea dacă România va fi capabilă să-și întărească nu doar capabilitățile 
Armatei, dar și parteneriatele strategice pe care le are la nivel european, în plan politic, 
militar și economic, și să-și dezvolte cercetarea națională în domeniul apărării în 
următorii ani. 
 


