
 

 

 

2% din PIB pentru Apărare – restart pentru industria de apărare 

românească sau doar buget impresionant de shopping? 

 

În 2017 România ocupa locul 5 în rândul țărilor NATO în ceea ce privește nivelul resurselor 

alocate Apărării, doar Marea Britanie, Grecia, Estonia și Statele Unite au înregistrat alocări mai 

mari ca România, ca % din PIB-ul fiecărei țări. România este însă țara membră NATO cu cel 

mai mare procent din alocările pentru apărare destinate achiziționării de echipamente. În 2017 

aprox 46% din cheltuielile pentru apărare ale României erau destinate achiziției de 

echipamente, nici unul din statele membre NATO neavând o astfel de structură a cheltuielilor.  

 

Conform informațiilor furnizate de NATO, în ultimii 8 ani (2010 -2017) România a cheltuit 

peste 9,7 mld USD pentru apărare. Peste 4 mld de USD au fost dedicate în acești ani achiziției 

de echipamente, în special în ultimii ani. 



 

Așa cum se poate remarca din graficul de mai sus, sunt foarte puține state membre NATO care 

au alocat pentru Apărare cel puțin 2% din PIB. Chiar și dacă avem în vedere alocările din 

ultimii 8 ani, cu o medie anuală de 1,4% România se află în partea superioară a clasamentului 

în ceea ce privește resursele alocate pentru Apărare. 

 



 

Din 1990 până în 2018 România a alocat prin bugetele anuale peste 9 mld de USD pentru 

dotările sectorului Apărare și peste 3 mld USD pentru dotările sectorului Ordine publică și 

siguranță națională. 

 

În intervalul 20031 – 2018 bugetul alocat pentru dotări în sistemul de apărare și cel de ordine 

publică a fost de peste 9 mld USD. Bugetul total alocat pentru cheltuielile de Apărare și Ordine 

publică a fost în acești ultimi 15 ani în medie aprox 3% din PIB /an. Un astfel de efort bugetar 

trebuia folosit într-un mod transparent și cât mai eficient posibil. 

Începând din anul 2014 a început un proces de revigorare a cheltuielilor bugetului de stat 

dedicate Apărării, ordinii și securității naționale, inclusiv a cheluielilor alocate pentru dotările 

necesare acestui sector. În 2018 alocările pentru dotările Apărării depășesc 1% din PIB. 

Un astfel de efort uriaș pentru România trebuia să fie susținut de factorii decizionali prin 

punerea în aplicare a mecanismului ce ar fi contribuit măcar parțial la întoarcerea în economie 

a unor beneficii care să compenseze efortul financiar depus.2 

                                                           
1 2003 – primul an în care a intrat în vigoare OUG 189/2002.  
2 A se vedea inclusiv Strategia Națională de Apărare a Țării 2015 – 2019. 



Din punctul nostru de vedere aceste alocări au antrenat o dezvoltare mult prea restrânsă la 

nivelul industriei de apărare sau la nivelul economiei în general. 

Dacă avem în vedere valoarea alocată achizițiilor de echipamente pentru Apărare doar din 

ultimii 8 ani și coeficientul minim prevăzut de OUG 189/2002, un calcul simplu arată că aprox 

3,3 mld USD trebuiau să se întoarcă în economie sub forma investițiilor, transferului de 

tehnologie sau exportului de produse și servicii. 

Un astfel de efort financiar ar fi trebuit să se constituie într-un motor de creștere economică cu 

valoare adăugată la nivel local. 

Printr-o implementare obscură și lipsită de transparență a prevederilor Ordonanței de urgență 

nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru 

nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, România a ratat 15 ani și aprox 9 mld 

de USD care puteau produce o schimbare în industria de apărare din România sau în economie 

în general. 

Cea mai relevantă dovadă de lipsă de transparență manifestată în funcționarea Oficiului de 

Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (OCATS) este chiar faptul că după 15 de 

funcționare oficiul nu are un site propriu. Aceasta în condițiile în care unul din rolurile esențiale 

ale  OCATS era de promovare a oportunităților de investiții pentru stingerea obligațiilor de 

offset. 

Este de neînțeles de ce în România informațiile despre valoarea și tipurilor operațiunilor de 

offset derulate sau aflate în derulare sunt clasificate ca fiind secrete, în condițiile în care același 

tip de informație este în Statele Unite ale Americii publicată în rapoarte publice anuale3. 

Introducerea operațiunilor compensatorii a reprezentat o oportunitate pentru a beneficia de 

transfer de tehnologie în vederea modernizării capacităților de producție din industria de 

apărare. Din pacate această oportunitate a fost complet ratată.  

Comportamentul autorităților române în achizițiile de tehnică militară ridică semne de întrebare 

chiar și în rândul jurnaliștilor străini, aceștia comparând condițiile de achiziție de tehnică relativ 

similară între România și state precum Polonia sau Suedia. 

Jaroslaw Kruk relata pentru Defence24 – ”În urmă cu puțin timp a fost semnat acordul de offset 

pentru prima fază din programul și contractul Wisla pentru achiziția de echipamente. În 

                                                           
3 https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/1620-twenty-first-report-to-congress-12-16/file 



general aceasta este o veste foarte bună pentru Forțele Armate Poloneze dar și pentru 

industrie. …… La sfârșitul anului 2017 am fost informați despre concluziile contractului de 

cumpărare semnat de România pentru sistemul Patriot precum și de acceptul Departamentului 

de Stat pentru o cumpărare potențială a acestor sisteme de către Suedia. În ambele cazuri 

principalul furnizor este Raytheon. Ambele contracte nu au atașate angajamente de offset. 

Dacă în cazul Suediei există posibilitatea de a se ajunge pe viitor la un acord în domeniul 

cooperării industriale, având în vedere capacitatea de negociere a echipei suedeze, în cazul 

României nu sunt așteptate contracte care să fie favorabile industriei locale.” 

Lipsa de interes în aplicarea unor mecanisme existente asociate achizițiilor de tehnică militară 

este în contradicție cu declarațiile Ministrului Apărării pe de o parte, dar și cu inițiativa de 

preluare a sectorului industriei de apărare din portofoliul Ministerului Economiei în cel al 

Ministerului Apărării. 

Prezent zilele trecute la BSDA Ministrul Apărării dnul Mihai Fifor declara: ”Atunci când am 

vorbit că România alocă al doilea an consecutiv doi la sută din Produsul Intern Brut , printr-

o decizie politică, o decizie a Parlamentului României, am şi spus faptul că România nu a 

plecat să facă cumpărături. Şi că îşi doreşte ca foarte mult din suma aceasta să se întoarcă în 

industria naţională de apărare. Prin transfer tehnologic, cooperare industrială – vedeţi, se 

trage de zor, cum vă spuneam - astfel încât, până la urmă, să putem readuce la viaţă industria 

naţională de apărare şi să o reaşezăm pe poziţia pe care a fost foarte mulţi ani la rând. Credem 

că reuşim să facem lucrul acesta. Dacă privim, de pildă, doar exemplul proiectului pe care 

Uzina Mecanică Bucureşti îl are cu General Dynamics pentru producţia maşinii de luptă 8x8 

Piranha 5 vedem că lucrurile pot funcţiona în felul acesta.”4 

Miza pare a fi o gestionare unică și cât mai opacă a acestui sector și stabilirea discreționară a 

condițiilor de achiziție pentru echipamente și infrastructură. 

Administrarea industriei de apărare de către principalul contractor5 nu este un factor de natură 

să întărească poziția internă și externă a companiilor ce operează în acest sector. Această 

fuziune între calitatea de furnizor și client este de natură să distrugă competitivitatea 

companiilor care au reușit să-și găsească o cale de a deveni viabile. În plus o astfel de fuziune 

de interese crează un mediu propice pentru corupție și conflict de interese. Este de altfel și 

                                                           
4 Ziarul Financiar - Declaraţie surpriză a ministrului Apărării Mihai Fifor: Armata, cel mai bun ambasador al ţării, 
va fi printre cele mai performante ale lumii 
5 Ministerul Apărării NAționale 



opinia exprimată de Consiliul European pentru Relații Externe, opinie exprimată față de o 

acțiune similară inițiată și pusă în practică de Polonia.6  

Industria de apărare este alocată atât la nivel european cât și la nivelul majorității statelor 

membre în sfera de interes a ministerelor economice, respectiv DG Grow la nivel european, 

fiind unul din sectoarele vizate de politica industrială. 

Schimbarea inițiată cu atâta grabă de Ministerul Apărării, pentru ca ulterior să fie retrasă și 

preluată de un grup de parlamentari, este greu de înțeles în acest moment dacă avem în vedere 

modul de susținere a motivației pentru această decizie. 

Simpla mutare a pachetului de acțiuni de la un minister la altul nu va contribui la revigorarea 

industriei de apărare, ci doar va bulversa pe termen scurt activitatea, opacizând totodată 

funcționarea sectorului, a operațiunilor de offset dar și a intereselor ministerului în calitate 

dublă de acționar și de cumpărător.  

O astfel de măsură va contribui la decuplarea industriei de apărare de celelalte industrii, ceea 

ce contravine tendinței europene de deschidere pe piață a industriei de apărare. 

Industria de apărăre a traversat de-a lungul ultimulor 28 ani diferite etape, toate punându-și 

amprenta asupra modului în care arată azi acest sector.  

Deși în toate documentele programatice România recunoaște industria de apărare ca fiind un 

sector strategic, de-a lungul timpului interesul manifestat pentru dezvoltarea și creșterea 

competitivității acestui sector a fost unul extrem de redus. 

Azi se vorbește despre transferul a ceea ce a mai rămas din industria de apărare de la Ministerul 

Economiei la Ministerul Apărării Naționale. În acest moment în portofoliul Ministerului 

Economiei se mai află 23 de companii (inclusiv filiale ROMARM) ce aparțin industriei de 

apărare. 

În 2016 (anul pentru care există disponibile date bilanțiere) situația financiară a acestor 

companii era următoarea: 

- 16 companii din 23 înregistrau profit la sfârșitul anului. 

- 10 companii din 23 au avut în 2016 creșteri reale ale cifrei de afaceri, față de 2012, de 

peste 50%. 
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- 7 companii din 23 înregistrau în 2016 creșteri semnificative ale numărului de personal 

față de anul 2012, 

- 8 companii din 23 au înregistrat în 2016 față de 2012 reduceri semnificative ale 

datoriilor totale. 

Industria de apărare a fost lăsată să-și găsească propria cale de supraviețuire, unele din 

companiile din portofoliul Ministerului Economiei au reușit deja acest lucru – este un fapt 

relevat de evoluția indicatorilor lor economici dar și de valoarea exporturilor de produse 

aferente industriei de apărare. În lipsa contractelor interne industria de apărare s-a orientat spre 

export, în 2017 exporturile acestui sector au depășit 500 milioane USD, așa cum se poate vedea 

din graficul de mai jos. 

 

Interesul manifestat pentru acest sector, sub forma comenzilor, de către principalul contractor 

intern pentru produsele acestui sector, poate fi observat și din analiza listei contractelor / 

comenzilor și acordurilor cadrul semnate de MAPN, conform Buletinului Contractelor de 

achiziție. 

În 2014 – doar 20% din contractele / comenzile și acordurile cadru semnate de MAPN au avut 

ca partener una din companiile din industria de apărare aflate în portofoliul Ministerului 



Economiei, în 2015 doar 10% din contractele semnate aveau ca partener una din companiile 

menționate.7 

Evaluând intenția MAPN de a prelua ce a mai rămas din industria de apărare din România, 

considerăm că aceasta este una inoportună. Tot ceea ce se invocă în nota de fundamentare ca 

fiind obiective ale preluării se pot realiza și prin acțiuni coordonate ale celor 2 ministere, 

structuri componente ale aceluiași guvern.  

 

Având în vedere cele exprimate mai sus solicităm: 

1. Președintelui României – convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în 

conformitate cu prevederile Legii 415/2002, reunine în cadrul căreia să se ia decizia 

declanșarii unei anchete privitoare la modul în care programele multianuale privind 

înzestrarea forțelor sistemului național de apărare, elaborate și prezentate de ministerele 

responsabile, au ținut cont de direcțiile de acțiune și principalele modalități de asigurare 

a securității naționale, așa cum au fost ele stabilite prin Strategia națională de apărare a 

țării pentru aprobarea 2015 – 20198, urmând ca rezultatele acestei anchete să fie 

prezentate Parlamentului. 

2. Parlamentului României - constituirea unei comisii de parlamentare care să 

investigheze modul de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 189/2002 

privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de 

apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare, 

încheiate din 2003 până în prezent. 

 

 

                                                           
7 Pentru anul 2016 și 2017 datele nu mai sunt disponibile. 
8 Strategia Naționala pentru Apărare – Titlul 4.2.1 Dimensiunea de Apărare. 


