În unire stă puterea noastră
Cooperarea și investițiile sunt cheia în materie de securitate și apărare,
explică Chris Lombardi, Raytheon
Trăim într-o lume în care amenințările și instabilitatea sunt din ce în ce mai mari. Mai mult
ca niciodată, Europa are nevoie acum de o colaborare strânsă atât la nivel intracontinental,
cât și cu celălalt mal al Atlanticului pentru a se asigura că va avea și/sau va crea cele mai
avansate soluții de apărare. Menținerea și extinderea interoperabilității în cultura strategică
europeană, evitarea suprapunerilor și promovarea soluțiilor complementare sunt cheia unui
mediu de securitate coerent la nivelul NATO.
Tehnologii apărute recent și care completează arsenalul militar tradițional cuprind folosirea volumelor imense de date, inteligența
artificială și strategiile informatice. În plus, atât Rusia cât și China dezvoltă tehnologii militare ce activează la viteze hipersonice,
incluzând aici și sisteme de rachete ce pot transporta încărcătură nucleară.
În mod particular, aceste tehnologii pun la încercare sistemele de apărare antiaerienă ale NATO, pentru că sunt create special să
contracareze/evite sistemele de apărare împotriva rachetelor balistice și sunt dificil de găsit, de identificat și de neutralizat. Pentru
a ne asigura că apărarea Europei este cea mai avansată din punct de vedere tehnologic și aptă operațional, avem nevoie de
două strategii-cheie: investițiile și cooperarea.
Angajamentul aliaților din NATO de a cheltui cel puțin 2% din PIB pentru Apărare, reînnoit vara trecută la summit-ul de
la Bruxelles, este un important pas înainte și arată cum capacitățile de apărare au un grad mai mare de importanță pe
agenda politică.
Investițiile inteligente îmbunătățesc interoperabilitatea, mărind astfel capacitatea operativă și eficiența, ajută la distribuirea
investițiilor ulterioare și a costurilor de mentenanță, permit desfășurarea de antrenamente comune și implementarea
strategiilor de înzestrare și reduc timpul de răspuns în caz de criză.
NATO și armatele europene își îmbunătățesc capacitățile pentru a veni în întâmpinarea unor amenințări care continuă să se
dezvolte și care vin din partea unor entități cu capacități similare, astfel că antrenamentele comune și capacitățile integrate sunt
elementul de bază al îmbunătățirii gradului de pregătire al apărării Europei.
Cooperarea noastră cu partenerii europeni, în mod special întreprinderi mici și mijlocii, promovează, de asemenea, schimbul
de cunoștințe și de modalități de eficientizare în materie de cercetare și dezvoltare. De exemplu, dezvoltăm sistemul SM3
Block IIA, care contracarează amenințările cu rachetă în afara atmosferei Pământului și care va fi instalat pe sistemele
anti-rachetă Aegis Ashore din România și Polonia. Un alt exemplu este sistemul de apărare antiaeriană și anti-rachetă Patriot,
instalat în mai multe țări din Europa.
Alianța Nord-Atlantică este, în forma ei actuală, alianța cea mai avansată tehnologic din istorie, unică în lume. Colaborarea
industrială transatlantică este un element de bază al ajutării țărilor europene în a-și menține avantajul tehnologic și al
construirii de capacități de apărare operaționale, care să fie adaptate pentru a răspunde atât amenințărilor tradiționale
cât și celor apărute recent.
Puteți accesa interviul în limba engleză aici.
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