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România este într-o poziţie geografică care îi oferă atât avantaje, cât şi vulnerabilităţi, iar
resursele de care dispune o pot face un lider regional în zona de energie, o oportunitate pe care
NATO ar trebui să o trateze foarte serios, a spus Arnold Dupuy, analist Pentagon, în cadrul
conferinţei „Punţi de securitate transatlantică pe fondul discrepanţelor dintre marile strategii de
securitate - Viziunea României", eveniment organizat de „Monitorul Apărării şi Securităţii",
transmite https://www.mediafax.ro , preluat de Romanian Global News.

„România, ca producator de petrol şi gaze, stă mai bine decât alte state est-europene, deşi
importă cantităţi importante de gaz şi petrol din Rusia. Producţia din Romania este mai bună
decât în celelate ţări. Întrebarea rămâne: cum poţi transporta gazele prin Balcanii de Vest. În
final, dacă ne folosim de exemplul porcului spinos, cred că România are o poziţie foarte
puternică şi este o demonstraţie pentru aliaţi ca România ia această situaţie în serios, fiind un
element pozitiv", a spus el în cadrul evenimentului, citat de Mediafax.

Alte declaraţii:

Eu văd România ca pe un element critic de securitate, mai ales în zona Mării Negre. Turcia se
îndepărtează de Europa, iar România este tot mai aproape de NATO. În ultimii ani am observat
o deplasare către Est, şi am fost martori la includerea României şi Bulgariei în NATO. SUA şi
NATO pun accent pe aceste două state din Est. Ne-am concentrat pe Europa de est, pe
Polonia si Romania.

Ne gândim la „apararea porcului spinos", în sensul că fac referire la activele militare gata să
raspundă pentru a asigura defensiva. Trebuie să respingem ameninţările şi să fim pregatiţi
pentru o reacţie, dar trebuie să producem şi abordare de viitor. Vasele din Marea Neagră,
rachetele anti-nave şi minele marine sunt recomandări cu care au venit specialiştii pentru a
sprijinii acest tip de apărare. Cred că România este într-o situaţie bună pe de o parte dar şi
vulnerabilă, trebuie să ne concentram pe energie.
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Romania are o oportunitate uriaşă în faţă pentru a deveni un lider regional pe energie. Sigur, nu
puteţi deveni liderul de marcă pentru că ştim despre influenţa Rusiei şi de modul în care a
acţionat în Ucraina, dar această ţară are potenţial.

Menționăm că printre invitaţii de marcă de la acest eveniment se numără experţi în Securitate,
militari de rang înalt şi membri ai serviciilor de intelligence.
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