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Avertismentul dat de un fost comandant al
NATO in Europa: Marea Neagra e o zona
fierbinte
NATO este in prezent intr-un „razboi sub linii” cu Rusia, iar nordul-arctic si
Marea Neagra sunt puncte fierbinti unde alianta nu este pregatita sa faca fata
amenintarilor, avertizeaza generalul (r) american Phillip Breedlove, fost
comandant suprem al fortelor NATO in Europa (SACEUR), scrie Hotnews.ro.
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Breedlove, intr-o discutie restransa cu presa internationala la care a participat si
HotNews.ro
, atrage atentia ca NATO duce lipsa de senzori si capabilitati adecvate sa contracareze
amenintarea Rusiei in Marea Neagra, iar Romania, intr-o perioada de criza economica in
urma pandemiei, va trebui „sa prioritizeze la sange” cheltuielile pentru aparare.
„in primul rand, NATO este mai importanta acum decat a fost vreodata in istoria sa”, a spus
generalul (r) american de patru stele Phillip Breedlove, fost comandant suprem al fortelor NATO
in Europa (SACEUR) intr-o discutie restransa cu presa internationala la care a participat si
HotNews.ro.
„in al doilea rand, avem un adversar care este in razboi cu noi, un razboi purtat „sub linii” - unii din

NATO il numesc razboi hibrid, altii ii zic „zona gri”. Eu prefer sa-l descriu drept „razboi sub linii”. in al
treilea rand, avem noi zone care sa ne ingrijoreze in NATO. Sunt cateva zone fierbinti care ne vor
face sa ne reconcentram atentia”, a spus Breedlove facand referire la zona Marii Negre si la zona
de Nord - zona arctica a continentului.
„Totul este acum complicat de pandemia COVID-19 - ce a insemnat acest lucru in economiile
tarilor noastre si ce urme va lasa in bugetele de aparare”, este de parere generalul american aflat
acum in rezerva. Breedlove a precizat ca vorbeste in nume personal, ca fost conducator al NATO
in Europa si nu reprezinta pozitia SUA sau a NATO prin ceea ce declara.

„Trebuie sa facem un efort dublu, daca nu chiar triplu, sa ne sporim
interoperabilitatea”
Coerenta si solidaritatea membrilor este practic centrul de gravitate al aliantei, iar generalul
american crede ca tocmai acest centru de gravitate trebuie dezvoltat cat mai activ. NATO trebuie
sa fie activ si sa se angajeze in acest „razboi sub linii”, insa Breedlove apreciaza ca in ceea ce
priveste zonele fierbinti din Marea Neagra si din nordul-arctic alianta nu este pregatita.
Potrivit acestuia, gradul de pregatire si nivelul de dotare nu este unul satisfacator. „Avem multe
probleme cu mijloacele cu care zburam, conducem sau navigam. Trebuie sa facem un efort
dublu, daca nu chiar triplu, sa ne sporim interoperabilitatea”, spune Breedlove.
„Trebuie sa ne concentram si pe capacitatile noastre „sensor-to-shooter”. Adica sunt capabile tarile
noastre sa detecteze in aer, la sol, in apa, sa proceseze ceea ce detecteaza si apoi sa ia la tinta
ceea ce detecteaza? si trebuie sa analizam daca avem capacitatea si capabilitatile de a lovi cu
precizie amenintarile care apar. O parte din capabilitatea de constrangere ale adversarului nostru
in Est si in Nord este abilitatea sa de a masa rapid forte de-a lungul unor linii interioare. Noi nu
suntem inca la nivelul de pregatire, al capabilitatilor si al capacitatilor astfel incat sa tinem sub
control”, este de parere fostul comandant suprem al aliantei in Europa.
in cazul NATO, spune generalul american, au fost cel putin 20 de ani in care investitiile in
echipamente au stagnat. „Am lasat armatele noastre fara investitii noi pentru prea mult timp.
Acum trebuie sa reparam o problema veche de 20 de ani si nu o putem face peste noapte. Toate
bugetele noastre vor fi puse la incercare de actuala pandemie si va trebui sa facem o prioritizare
la sange a investitiilor in aparare”, spune Breedlove.
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„in Marea Neagra abilitatea noastra de a detecta, tinti si trage este foarte
episodica”
„Avem zone aeriene si maritime in interiorul aliantei noastre care nu sunt bine deservite de
senzori si nici de capabilitati de a lansa un atac. Cand am instalat cele doua baze ale scutului
anti-racheta (n.r. la Devesleu in Romania si in Polonia), cu radarul lor foarte capabil care ne
permite sa vedem rachetele tactice balistice ce ar putea sa ne ameninte, am chemat toti sefii de
stat major si sefii fortelor aeriene si am facut o simulare. Le-am aratat ce zone sunt acoperite
practic de aceste sisteme anti-racheta. si unii au fost socati sa vada ca acoperirea nu e suficienta
pentru toate tarile. Radarul are o limita si le-am spus ca avem nevoie de mai multi senzori. Cu cat
mai multi senzori, cu atat mai mare acoperirea si capabilitatea de a urmari cu precizie rachetele
care ne-ar putea ameninta astfel incat sa raspundem cu cele mai potrivite arme impotriva lor.
Sunt portiuni din Europa care sunt foarte slab acoperite de ce senzori exista in prezent”, mai
detaliaza generalul american.
„in Marea Neagra abilitatea noastra de a detecta, tinti si trage este foarte „episodica”. Doar cand
NATO, sau mai ales SUA, trimit in zona distrugatoare sau fregate ne multiplicam capacitatea de
a vedea si de a trage in acea zona maritima. Dar, in restul zilelor, abilitatile noastre la Marea
Neagra nu sunt adecvate nevoilor”, considera fostul comandant NATO.

„Rusia a demonstrat deja ca poate trage rachete de croaziera din Marea
Caspica prin care sa atace majoritatea capitalelor din Europa”
„Din Crimeea vedem o bula de interdictie A2/AD (n.r. anti-acces / area denial) si sisteme de
coasta cu rachete de croaziera cu raza lunga care pot fi folosite spre tinte pe o zona majora din
Marea Neagra. Vedem rachete sol-aer care acopera o buna parte din spatiul aerian. Rusia deja a
demonstrat din Marea Caspica faptul ca poate trage rachete de croaziera prin care sa atace
majoritatea capitalelor din Europa. Cand au tras rachetele spre Siria - efectul practic al acelor
rachete a fost foarte scazut, nu au lovit foarte precis tintele - dar e de subliniat ca au fost lansate
din Marea Caspica pana in Siria. Mesajul nu a fost despre Siria, ci despre capitalele Europene”,
este de parere generalul Breedlove.
Potrivit fostului comandant suprem din NATO, alianta are cu adevarat de lucru la Marea Neagra.
„De ce nu impunem adversarului din acea zona capabilitatea de a lovi la fel cu sisteme de coasta
cu rachete de croaziera, cu rachete sol-aer, cu sisteme aer-sol sau sol-sol? Avem aceste
capabilitati in tarile noastre, dar nu am luat o decizie ca Alianta sa dislocam aceeasi densitate de
capabilitati in zona Marii Negra si probabil nu avem nici capacitatea de a o face. Rusia si-a intarit
atat de mult capacitatile din Marea Neagra incat cred ca multe state sunt intimidate. Noi nu avem
aceleasi capacitati la tarmul Marii Negre. Le tot marim, dar doar periodic, cand aducem nave
NATO,in principal cele ale SUA”, spune generalul american.
FOTO: Bombardiere americane in Marea Neagra si pozitiile cu sisteme anti-aeriene ale
Rusiei (sursa: Ministerul Rus al Apararii)

--Referitor la situatia actuala, in care presedintele Trumpa decis retragerea a unei parti bune a
militarilor americani stationati in Germania, Breedlove spune ca personal el vede nevoia de a
mari, de fapt, fortele americane stationate in Europa.
„Eu as propune cresterea capacitatilor noastre, a pozitionarilor de trupe si a dezvoltarii
parteneriatelor cu state si cu industrii pentru a putea scoate tehnologii similare si foarte
interoperabile”, spune Breedlove.
Cat priveste cresterea prezentei americane in Romania, generalul americani a raspuns prin
prisma fostului sau rol de comandant al NATO.
„Ca SACEUR eu mi-as dori de fapt crestere a prezentei NATO. Sa vad ca am inteles problema
acolo, asa cum am inteles-o in statele Baltice sau in Polonia. E un tablou mai mare care implica
mai mult decat doar prezenta SUA. E important sa stim ce facem impreuna ca sa ne dezvoltam
capabilitatile si capacitatile. Avem un set potrivit de senzori - radare sau senzori maritimi in zona
Marii Negre? Avem sistemele de comanda si control potrivite pentru a conecta toate informatiile?
Avem armele potrivite? Ne uitam la aceasta nava de razboi care nu poate fi scufundata Crimeea, si vedem ce are Rusia instalat acolo. E foarte clar cum se pozitioneaza Rusia fata de
Marea Neagra dupa ce capabilitati a instalat acolo in peninsula”, spune Breedlove.

„Romania nu poate cumpara un port-avion, dar poate cumpara radare sau
senzori. Se poate dota cu sisteme de aparare de coasta cu rachete de
croaziera”
„Vom avea de luat decizii dificile intr-un viitor nu foarte indepartat pe fondul reducerii bugetelor din
cauza pandemiei, dar pe acest domeniu va trebui sa prioritizam la sange pentru a ne putea
mentine concentrarea acolo unde este cazul”, mai considera generalul american.
Potrivit acestuia, Romania deja a luat unele masuri prin cresterea capabilitatilor sale aeriene si
contribuie mult prin gazduirea scutului anti-racheta, insa e loc de mai mult.
„Pentru o tara precum Romania e nevoie de o prioritizare la sange in ceea ce priveste dotarile
militare necesare. Romania nu poate cumpara un port-avion, dar poate cumpara radare sau
senzori care sa mareasca densitatea retelei. Se poate dota cu sisteme de aparare de coasta cu
rachete de croaziera care sa ofere NATO capacitati in Marea Neagra”, mai spune generalul
Breedlove.
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