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TEHNOLOGII MILITARE ȘI DUALE. PROLIFERARE, TRANZACȚII 

 

Raport periodic  
Octombrie 2022 

Cristian  EREMIA                Sorin-Vasile  NEGOIȚĂ 

 

 

 Bugete militare, industrii și achiziții pentru apărare 

Franța mărește cheltuielile pentru consolidarea stocurilor de echipamente 
militare și muniții, pentru cercetare - dezvoltare și inovare.    

”Economia de război” a Franței - declarată încă din vara acestui an de președintele 

Macron, (și despre care am relatat în rapoartele noastre la timpul respectiv) va avea o 

finanțare cu 2,9 mlrd. Euro mai mare în anul următor. Ceea ce înseamnă, potrivit 

publicației Le Monde, că Franța va avea în anul 2023 un buget total de circa 43,9 miliarde 

Euro, nivel de finanțare care este apreciat de guvernul francez drept cea mai mare creștere 

din ultimii 15 ani. Obiectivul central este de a crește profund investițiile în industria de 

apărare, în tehnologiile de varf militare și duale. Ministerul Apărării din Franța a dezvăluit 

bugetul pentru 2023 va lansa noua ”Economie de război”.  

 
Sursa:  French Ministry of Defence  

Cifrele arată o creștere cu 36% față de bugetul apărării din 2017 și o creștere cu 7,4% față 

de anul în curs. Spre comparație, bugetele din anii 2019-2022 au avut o creștere anuală de 

circa 1,7 miliarde de Euro, nivel care a fost ținta stabilită de Legea Programului Militar al 

Franței pentru perioada 2019-2025. De remarcat că cea mai mare parte din bugetul 

apărării, circa 38 mlrd. Euro, vor finanța ”Economia de război”, adică toate comenzile de 

echipamente militare (majore și nu numai) propuse de planificatorii militari francezi.  

https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2022/10/11/war-in-ukraine-france-adds-3-billion-to-its-2023-defense-budget_5999938_19.html
https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2022/10/11/war-in-ukraine-france-adds-3-billion-to-its-2023-defense-budget_5999938_19.html
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Potrivit oficialilor de la apărare, finanțarea a fost dimensionată pentru a lansa ”trecerea 

modelului de producție al industriei noastre de apărare către o economie de război, care va 

garanta suveranitatea Franței prin reînnoirea stocurilor de mijloace de luptă, echipamente și 

muniții”, a declarat ministrul de resort într-un comunicat care însoțește documentele 

bugetare. Ca atare, obiectivul este de a spori comenzile de echipamente pentru a menține 

liniile de producție în mișcare în baza industrială și de apărare a Franței, pentru a menține 

proviziile de muniție la niveluri ridicate și pentru a preveni orice uzură a capacităților pentru 

cazul unei ”angajări” militare. 

Potrivit UNOR informații publice, principalele alocări vor fi dirijate în anul 2023 astfel: 

Forțele Terestre franceze intenționează să comande 420 vehicule blindate ușoare Serval, 22 

de vehicule blindate grele pentru forțele speciale, 46 de stații terestre de comunicații prin 

satelit pentru Constelația Syracuse IV, un număr mare (nespecificat) de rachete cu rază 

medie de acțiune, 22 de elicoptere multirol de ultimă generație, 8.000 de puști de asalt 

HK416. 

Marina Militară franceză planifică  să comande: 3 dispozitive navale contra-UAS, 18 stații 

navale SATCOM pentru Syracuse IV, un număr nespecificat de rachete antinavă Exocet 

construite de MBDA, un număr mare de rachete MBDA Aster-30 pentru utilizare pe fregatele 

multirol și o ”capacitate specială de explorare” pentru fundurile de mări de mare adâncime. 

Este cea mai remarcabilă categorie nouă de finanțare cu 3,5 mln. Euro, fiind dedicată 

războiului pe fundul mărilor. Obiectivul este acela de a menține protecția activelor suverane 

aflate la adâncime subacvatică, cum ar fi resursele naturale sau cablurile de adâncime, sau a 

investi în tehnologii  noi care ar putea recupera ”obiecte sensibile”.  

Pentru Forțele Aero-spațiale, comenzile ar include: 42 de avioane de luptă Rafale, un lot de 

320 de rachete BK 1 NT Aster, diverse echipamente pentru elicopterele Eurocopter EC 725, 

împreună cu aeronavele de transport CN235 și A400M. 

Potrivit publicației Le monde, Franța a planificat pentru 2023 cheltuieli militare de 5,6 

mlrd. Euro pentru continuarea modernizării arsenalului de descurajare nucleară.  

De notat că o serie de domenii au redevenit în atenție. Vor fi alocate 702 milioane Euro 

pentru domeniul spațial, în timp ce 288 milioane Euro vor fi alocate domeniului cibernetic 

(ministerul apărării intenționează să recruteze circa 1.900 de ”combattanți cibernetici” până 

în 2025), iar alte 467 de milioane Euro vor fi alocate pentru sistemele de război 

informațional. 

Alocările financiare ar trebui să permită Armatei Franței să comande 200 de rachete anti-

tanc cu rază medie de acțiune (MMP sau Akeron MP), 100 de rachete sol-aer cu rază medie 

de acțiune de nouă generație (SAMP-T sau Aster 30), aproximativ 100 de rachete MICA aer-

aer pentru aeronavele Rafale și Mirage 2000, 700 de bombe aer-sol cu o greutate de 250, 

500 și 1000 de kilograme, precum și 10 mii de obuze de 155 mm pentru tunurile Caesar.  

De remarcat că un total de 8 miliarde Euro este alocat eforturilor de cercetare-dezvoltare, 

inclusiv 6 miliarde Euro pentru noi programe de dezvoltare. Cercetarea-dezvoltarea va 

avea șase domenii prioritare cheie: apărarea cibernetică, tehnologiile contra-UAS, 

dominanța pe fundul mărilor, hipervelocitatea și apărarea chimică, biologică, radiologică și 

https://www.defensenews.com/global/europe/2022/09/28/french-2023-defense-budget-adds-3-billion-to-fund-war-economy/
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nucleară. De subliniat totodată că circa 1 miliard Euro este alocat pentru a se susține 

”inovarea” în domeniul apărării.  

Invadarea Ucrainei de către Rusia și alte turbulențe geostrategice mondiale au condus la o 

”conștientizare colectivă” pentru a se consolida apărarea europeană. În consecință, Franța 

va participa cu circa 8 miliarde Euro la inițiativele UE, fiind implicată activ în 47 din cele 61 

de proiecte selectate pentru ciclul inaugural al Fondului European de Apărare.  

 

 Drone aeriene de atac / tehnologii disruptive 

Producția SUA de drone kamikaze Switchblade s-ar putea tripla. 

Compania americană AeroVironment, producător al familiei de drone kamikaze 

Switchblade, a planificat triplarea producției de astfel de drone, cu precădere datorită 

succesului pe câmpul de luptă din Ucraina împotriva blindatelor invadatorilor ruși. Și 

evident ca urmare a creșterii interesului militar al Kievului față de achiziția/preluarea de 

astfel de drone de la SUA. Producătorul construiește două variante de drone kamikaze 

tactice - Switchblade 300 și Switchblade 600, arme letale de lovire cu mare precizie. Volumul 

producției anuale se ridică la circa două mii de astfel de aparate. Ucraina a utilizat în acest an 

cu succes circa 400 de drone Switchblade 300 în război, livrate de SUA la începutul acestui 

an, și manifestă interes deosebit pentru varianta de generație nouă .  

  
Sursa: www.armyrecognition.com/us_american_unmanned_aerial_ground_vehicle 

AeroVironment a declarat, prin A.Dean - vicepreședintele de vânzări și dezvoltare de afaceri, 

că  un prim lot de 10 aparate Switchblade 600, o armă mai puternică, va apare în viitorul 

imediat în dotarea Forțelor Armate ale Ucrainei, compania pregătindu-se să tripleze 

capacitățile de producție pentru această armă și astfel să livreze mai multe drone Ucrainei. 

De altfel, Pentagonul a acordat în luna septembrie companiei AeroVironment un contract de 

2,2 milioane de dolari pentru 10 aparate Switchblade 600 destinate Ucrainei, promițând și 

alte comenzi. Totodată, costructorul se concentrează și pentru a adăuga capacități 

suplimentare de  producție dedicată muniției mai grele pentru varianta 600. 
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În esență, aparatul Switchblade este o combinație performantă între o dronă pentru 

culegerea de informații militare și o rachetă dirijată. Sunt arme de mare precizie, o singură 

lovitură ar fi suficientă pentru distrugerea unei ținte, comparativ cu folosirea artileriei 

pentru care ar fi necesare mai multe lovituri pentru distrugerea aceleași ținte.  

O altă caracteristică importantă a acestei drone este aceea că, după momentul în care 

ținta a fost reperată, Switchblade poate plana în regim de așteptare ca să permită 

operatorului să aleagă cel mai bun loc unde să lovească ținta. Operatorul poate regla fin 

unghiul de atac, astfel încât să producă cele mai multe daune posibile țintei lovite. Dean a 

precizat că până în prezent, dronele Switchblade 300 au fost folosite pentru a elimina ținte 

rusești mai mici - camioane militare, transportoare de personal, cuiburi de mitraliere etc. 

Switchblade 600 va fi însă o armă mai puternică folosită pentru distrugerea blindatelor 

grele, deoarece vor fi dotate cu focoase la fel de puternice ca sistemul Javelin, dar 

controlabile de operatori și capabile să parcurgă o distanță mult mai mare până la țintă. 

Swichblade este o dronă dezvoltată după Switchblade 300, fiind echipat cu un focos ATGM 

(Anti-Tank Guided Missile) bazat pe racheta antitanc Javelin. Este o armă concepută 

pentru a neutraliza blindate grele. Muniția în sine constituie o nouă generație de rachete 

cu rază extinsă de lovire, cu un sistem fără precedent RSTA de recunoaștere, supraveghere 

și achiziție de ținte (RSTA - Reconnaissance, Surveillance, and Target Acquisition), cu un 

sistem optic de înaltă precizie și încărcătură de luptă letală, anti-blindaj.  

Are autonomie inclusiv în regim de așteptare a comenzilor de 40+ minute și un cap de 

luptă (focos) pentru angajarea la mai mare distanță a unor ținte mai grele și mai mari.  

Sursa de putere este o baterie electrică, care alimentează motorul cu elice. Poate zbura și 

lovi ținte până la 40 km în 20 de minute (varianta 300 poate lovi ținte la 10 km, cu 

autonomie de zbor de numai 15 minute) și apoi să treacă în regim de așteptare încă 20 de 

minute. Viteza maximă de zbor este de 185 km/h, aparatul având un sistem de înaltă 

rezoluție și control avansat de precizie a zborului. 

Drona este o soluție ”all-in-one”, portabilă de militari și include tot ceea ce este necesar 

pentru a planifica și executa cu succes misiunile. Poate fi configurată și operațională în mai 

puțin de 10 minute. De asemenea, poate fi configurată pentru lansare dintr-un vehicul sau 

dintr-un avion cu mișcare lentă. Switchblade 600 oferă militarului o desfășurare rapidă, 

lansarea ușoară prin lansatorul tubular și capacitatea de a zbura, urmări și angaja ținte ca 

vehicule blindate, sau care nu sunt permanent vizibile, cu efecte letale de precizie, fără a fi 

nevoie de mijloace ISR sau mijloace de foc externe suplimentare.  

Sistemul de control al focului de către operator constă într-o tabletă cu soft adaptat de 

ghidare (Tap-to-Target), utilizabil pentru misiuni de luptă sau instruire. Sistemul este 

securizat prin conexiuni de date criptate la bord și prin modulul GPS cu disponibilitate 

selectivă anti-spoofing. Un modul opțional de buzunar de legătură de date digitale (DDL) 

permite legături și angajări peste 90 km. 

Drona Switchblade 600 este similară cu Switchblade 300, cu două aripi tandem pliabile. Cele 

trei componente ale Switchblade 600 (drona, lansatorul și sistemul de control al focului, au o 

greutate totală de 54,4 kg. Lungimea corpului dronei este de 1,3 metri și are o greutate de 

aproximativ 22,7 kg. 

https://www.armyrecognition.com/us_american_unmanned_aerial_ground_vehicle_uk/switchblade_600_anti-armor_loitering_munition_suicide_drone_data.html
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De notat că militarii ucrainieni au făcut un fel de reclamă indirectă dar foarte productivă 

(videoclipuri de pe front etc.) cu rezultate vizibile ale utilizării în luptă a acestor drone 

kamikaze de mare precizie, ulterior mediatizate și de rețelele de socializare și chiar de 

guvernul Ucrainei. Acest lucru a determinat ca planificatorii militari din alte state să 

privească cu interes pronunțat această nouă dronă americană. Franța este numai un singur 

exemplu cunoscut prin anunțul de a achiziționa rapid drone Switchblades și pentru a acoperi 

probabil o lipsă de astfel de capacități de lovire de mare precizie.  

 

 Sisteme tactic de rachete ghidate cu laser / tehnologii militare critice 

Noul sistem cu rachete VAMPIRE 

Recent, Generalul Pat Ryder - purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat că SUA 

intenționează să trimită Ucrainei noul sistem tactic VAMPIRE cu rachete ghidate cu laser, 

contra-dronelor și nu numai, până la jumătatea anului viitor. Deocamdată nu a fost 

semnat un contract concret pentru livrarea sistemului, dar generalul american a precizat 

că ”în ceea ce privește VAMPIRE, ne așteptăm la o atribuire a contractului în următoarele 

câteva luni și chiar anticipăm că livrarea va avea loc la jumătatea anului 2023.” Astfel 

militarii din Ucraina ar putea primii care ar folosi în lupte acest nou sistem.  

 
Sursa: https://militaryleak.com/2022/05/10/l3harris 

Constructorul sistemului VAMPIRE este Compania L3Harris Technologies, care a confirmat  

producția noului său sistem și faptul că nu a primit încă un contract de la guvernul SUA 

pentru a produce și livra noul său echipament de rachetă ISR modular paletizat VAMPIRE în 

Ucraina. Când administrația Biden a anunțat acum două luni un nou pachet de arme de 2,98 

miliarde USD pentru Kiev, acest pachet includea generic și sisteme VAMPIRE pentru lupta 

anti-drone. La acel moment vreme, subsecretarul pentru politica de apărare, Colin Kahl, nu a 

dezvăluit producătorul acestei arme, ci doar că este vorba de un sistem cinetic care folosește 

”rachete mici” pentru doborârea dronelor aeriene. 

https://www.janes.com/defence-news/news-detail/ukrainian-forces-poised-to-be-first-to-operate-the-l3harris-vampire
https://www.l3harris.com/sites/default/files/2022-05/ims_isr_Vampire_SellSheet.pdf
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Compania nu vede acest sistem ca pe un sistem aerian fără pilot anti-dronă (C-UAS) 

tradițional, ci ca pe unul foarte potrivit pentru o varietate de operațiuni militare sol-sol și 

sol-aer. ”Am văzut nevoia unei capacități ușoare disruptive și agile pentru militarii de pe 

câmpul de luptă, pentru a-și putea extinde capacitățile dincolo de armele de calibru mic și 

să le ofere o țintire sol-sol și sol-aer cu rază mai lungă de acțiune".  

Potrivit L3Harris, ”Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment” (VAMPIRE) 

este un echipament rachetă ISR modular care oferă la un cost redus o soluție de 

desfășurare rapidă a armamentului pe câmpul de luptă. În esență, VAMPIRE este un 

lansator cu patru tuburi pentru muniții ghidate cu laser, cum ar fi racheta AGR-20 

(Advanced Precision Kill Weapon System - APKWS). Este un sistem cu o ”semnătură” 

redusă în teatrul de operații (fapt care nu vulnerabilizează arma și personalul), care oferă o 

capacitate de lovire de precizie cu muniție sol-sol sau sol-aer, ghidată cu laser.  

 
Sursa: https://militaryleak.com/2022/05/10/l3harris 

Printre caracteristicile sale tehnico-tactice se poate constata că acest sistem este proiectat 

pentru a fi total autonom, facil de exploatat de 1-2 militari, cu posibilitatea de a fi montat 

în poziție de tragere inclusiv în orice vehicul care are o suprafață plană (camioane, 

camionete etc.). Inclusiv pe vehicule non-militare. Poate fi configurat cu diferite pachete 

de arme sau tipuri de senzori. Deține echipamentul performant WESCAM MX-10 - RSTA 

(Reconnaissance, Surveillance, and Target Acquisition) pentru vizualizare independentă a țintei 

și de control al focului. Poate fi echipat cu alte muniții ghidate cu laser. 

Prin urmare, acest sistem al L3Harris oferă o soluție rapidă pentru înarmarea unor vehicule 

militare sau civile, de unde și posibilitatea adoptării unei varietăți de tactici. Acest lucru oferă 

forțelor terestre o capabilitate relativ simplu de întrebuințat și foarte eficace pentru a 

angajarea cu rapiditate și mare precizie a unor ținte terestre și aeriene, înclusiv a dronelor 

aeriene inamice. Ceea ce face ca acest sistem să fie unul anti-drone aeriene foarte eficace.  

La salonul comercial al Asociației Armatei SUA de luna trecută, compania l-a expus cu 

lansatorul de rachete Land-LGR4 de la Arnold Defence and Electronics și pachetul de ghidare 

cu laser Advanced Precision Kill Weapons System realizat de BAE Systems. 

L3Harris a mai anunțat că, după ce compania intră într-un contract cu Pentagonul pentru a 

fabrica sisteme VAMPIRE, va putea livra Ucrainei un prim lot undeva către luna mai 2023. 
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 Arme de precizie / Tehnologii militare duale avansate 

Noul sistem laser israelian Iron Beam ar putea fi implementat în doi ani 

Compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems se așteaptă ca noua sa armă laser 

Iron Beam (Grinda de Fier) să fie operațională în doi-trei ani și să fie încorporată în 

sistemul de apărare aeriană Iron Dome. Aceștia consideră că sistemul de înaltă tehnologie 

Iron Beam reprezintă începutul unei noi ere în utilizarea laserelor pentru contracararea 

amenințărilor cu rachete, drone și mortiere. 

 
Sursă: Rafael Advanced Defense Systems 

După anunțul făcut de Rafael, Direcția de cercetare și dezvoltare pentru apărare a 

Guvernului israelian a alocat fonduri, încă de la începutul acestui an, pentru dezvoltarea 

noii tehnologii. De asemenea, Ministrul apărării de la acea vreme, Benny Gantz și fostul 

premier israelian Naftali Bennett, au afirmat că Israelul se îndreptă către o schimbare 

dramatică în problematica securității și și-au exprimat entuziasmul față de noul sistem. 

În aprilie a.c., sistemul laser Iron Beam a fost testat cu succes într-o serie de experimente și a 

fost prezentat președintelui american Joe Biden, care a efectuat o vizită în Israel. Directorul 

general al Ministerului Apărării, general-maior în retragere Amir Eshel, a precizat că sistemul 

a doborât cu succes drone, rachete, mortiere și rachete antitanc și a prezentat rămășițele 

unui vehicul aerian fără pilot (UAV) și a unei mortiere pe care sistemul le-a interceptat. 

Sistemul se bazează pe cinci ani de cercetare și dezvoltare în lasere cu stare solidă și este 

dezvoltat de Rafael, finanțat de Ministerul Apărării israelian și susținut de Statele Unite. O 

baterie Iron Beam este compusă dintr-un radar de apărare aeriană, o unitate de comandă și 

control (C2) și două sisteme HEL (Laser de înaltă energie). 

Iron Beam folosește un laser cu fibră pentru a distruge o țintă aeropurtată în 4-5 secunde de 

la executarea tragerii, la o distanță de 20 km. Indiferent dacă acționează ca un sistem 

autonom sau cu semnal extern, ca parte a unui sistem de apărare aeriană, o amenințare este 

detectată de un sistem de supraveghere și urmărită de platformele vehiculului pentru a se 

angaja. Principalele beneficii ale utilizării unei arme cu energie direcționată față de 

https://www.defensenews.com/industry/2022/10/07/rafael-anticipates-iron-beam-laser-system-could-deploy-in-two-years/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
https://www.defensenews.com/industry/2022/10/07/rafael-anticipates-iron-beam-laser-system-could-deploy-in-two-years/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Beam
https://en.wikipedia.org/wiki/Directed_energy_weapon
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interceptoarele de rachete convenționale sunt costurile mai mici pe inteceptare/tragere 

(3,50 USD), număr nelimitat de trageri, costuri operaționale mai mici și mai puțină forță de 

muncă. Referindu-se la aceste aspecte, directorul pentru sisteme de manevră al companiei 

israeliene, Michael Lurie (viitorul CEO al filialei americane a Rafael), a precizat că munca la 

sistemul laser a rezultat din „costul uriaș” al interceptării amenințărilor aeriene la adresa 

Israelului. În completare, acesta a declarat că, „Lansezi o rachetă de un milion de dolari 

împotriva unei drone? Ai nevoie de altceva și vedem o mulțime de țări care se uită la asta.” 

Rafael lucrează la tehnologia laser de câțiva ani, dar descoperirile recente fac implementarea 

acestuia mult mai realistă. Spre exemplu, puterea laserului dezvoltat de Rafael a crescut la 

aproximativ 100 de kilowați, spre deosebire de nivelul său anterior, care nu trecea de 10-20 

de kilowați. 

După ce a demonstrat că sistemul funcționează, directorul Lurie a spus că Armata israeliană 

l-ar dori imediat și a prezis că, printr-un efort de doi până la trei ani, acesta ar putea deveni 

operațional, iar, în acest fel, Israelul îl va putea implementa foarte rapid. Ulterior, sistemul 

poate fi ajustat, adaptat și îmbunătățit pentru a răspunde cerințelor. 

Rafael nu a precizat deocamdată distanța la care funcționează actualul sistem, dar unele 

rapoarte au estimat autonomia sa la 7 kilometri. Cu toate acestea, laserul Iron Beam poate 

atinge o amenințare mai repede decât un interceptor reperezentat de o rachetă, ceea ce 

înseamnă că laserul ar putea angaja ținte înainte ca acestea să treacă granița Israelului. 

Ministerul Apărării israelian a susținut dezvoltarea Iron Beam cu un buget care îl va aduce la 

o capacitate operațională initial, însă nu există detalii privind sumele alocate de guvern. 

Un model de Iron Beam a fost expus la Conferința anuală a Asociației Armatei SUA (AUSA 

2022), care  s-a desfășurat în perioada 10-12 octombrie la Washington. 

Până în prezent, Armata SUA a achiziționat două baterii ale sistemului Iron Dome, care însă 

nu includ noua armă laser. Corpul Marin al SUA a testat un sistem care încorporează 

interceptorul Tamir de la Iron Dome în iulie a.c. 

 

Muniții cu rază lungă de acțiune pentru viitoarele aeronave americane 

Lockheed Martin și Rafael Advanced Defense Systems au finalizat recent, în Israel, zboruri 

de testare cu scopul de a sprijini Forțele Terestre ale Armatei SUA să aleagă o armă de 

precizie cu rază lungă de acțiune pentru dotarea elicopterelor AH-64E Apache și a 

viitoarelor sale aeronave de recunoaștere și atac. Munițiile cu rază lungă de acțiune vor fi 

esențiale pentru viitoarele aeronave, pentru a putea lovi pozițiile defensive ale inamicului 

dintr-o zonă confortabilă sau în afara distanței de descoperire a inamicului. 

Colaborarea americano-israeliană este singura echipă care a făcut publică participarea și 

oferta sa pentru cerințele formulate de partea americană. Cu toate acestea, Forțele 

Terestre americane au dezvăluit că au ales deja trei sisteme pentru a participa la etapa 

finală de alegere a contractantului, care se va desfășura, în această toamnă, la Dugway 

Proving Ground, Utah. 

https://www.defensenews.com/land/2022/07/19/us-marine-corps-successfully-tests-iron-dome-based-air-defense/
https://www.defensenews.com/industry/2022/10/10/spike-missile-heads-toward-long-range-precision-munition-shoot-off/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
https://www.defensenews.com/industry/2022/10/10/spike-missile-heads-toward-long-range-precision-munition-shoot-off/?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-dnr
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Sursa: US Army 

Oferta Lockheed-Rafael este cea mai recentă versiune a rachetei sale Spike Non-Line-of-Sight 

(NLOS). Lockheed a reușit să facă racheta compatibilă cu Lansatorul de efecte modulare al 

Forțelor Terestre, care este în prezent în dezvoltare. Astfel, racheta Spike prezentată nu este 

varianta internațională, ci o variantă îmbunătățită, care să poată fi integrată și să 

îndeplinescă standardele SUA. Totodată, Lockheed lucrează la legăturile de date, cu speranța 

că acestea vor fi compatibile cu sistemele americane. 

Folosite de 39 de națiuni, rachetele Spike, extrem de fiabile, sunt printre cele mai dovedite 

soluții antitanc din lume pentru rachete ghidate (ATGM). Potrivite pentru platformele 

terestre, aeriene și navale, rachetele electro-optice ale familiei SPIKE încorporează 

tehnologie avansată și oferă performanțe de neegalat, lovind cu cea mai mare acuratețe, 

letalitate sporită, supraviețuire și descurajare pentru inamic. Implementarea extinsă a 

SPIKE permite interoperabilitatea deplină între toți utilizatorii NATO și UE la nivel 

operațional și logistic. 

 
Sursa: US Army 
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Rachetele SPIKE au fost integrate cu zeci de elicoptere de atac din întreaga lume, inclusiv 

Blackhawk, Apache, Longbow, AW-159, Cobra, Puma și Tiger. Integrarea se poate face prin 

OEM (Original Equipment Manufacturer) elicopter sau printr-o integrare independentă. 

Familia SPIKE include rachete SPIKE NLOS (Non-Line-of-Sight), care se angajează la o 

distanță de până la 50 km și SPIKE ER2 (Raza extinsă), care se angajează până la 16 km. 

Rafael a dezvăluit versiunea sa de generație a șasea a muniției Spike NLOS înaintea expoziției 

internaționale de tehnică pentru apărare de la Eurosatory, Paris, din iunie a.c. Noua variantă 

are o autonomie crescută, care ajunge până 50 de kilometri. Această versiune de generație 

următoare „este mai compatibilă cu cerințele Armatei pentru programul său LRPM  (Long 

Range Precision Munition)” decât sistemul interimar ales de Forțele Terestre în urmă cu 

câțiva ani, o versiune anterioară a Spike NLOS. Forțele Terestre americane i-au ales pe Rafael 

și Lockheed pentru a furniza Spike NLOS drept capacitate interimară pentru elicopterele sale 

Apache la începutul anului 2020. Primul Apache echipat cu Spike NLOS interimar pentru 

testare va începe să zboare în noiembrie și va trage prima rachetă în ianuarie 2023. 

 

 Forțele aeriene / Tehnologii duale avansate 

Programul german de achiziție a aeronavelor F-35 rămâne o prioritate în 
pofida inflației crescute 

Pe măsură ce rata inflației din Germania a atins, la începutul toamnei, două cifre (10.00% 

în septembrie), datorită creșterii prețurilor la energie și alimente, în mediul politic german 

au crescut îngrijorările cu privire la capacitatea țării de a mai putea suporta cheltuielile 

militare de miliardele de Euro planificate. Cu toate acestea, potrivit șefului Forțelor 

aeriene germane, generalul-locotenent Ingo Gerhartz, este de așteptat ca achiziția Joint 

Strike Fighter F-35, cel mai important program de achiziții al Bundeswehr-ului, să reziste la 

creșterea costurilor legate de inflație. 

 
Sursa:  Lockheed Martin 

https://www.defensenews.com/global/europe/2022/10/25/german-air-chief-f-35-buy-safe-despite-rising-inflation-costs/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-breaking
https://www.defensenews.com/global/europe/2022/10/25/german-air-chief-f-35-buy-safe-despite-rising-inflation-costs/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=dfn-breaking
http://www.haicorp.com/en/the-company-en/cooperations-en
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Cifrele în continuă creștere ale inflației au provocat speculații cu privire la puterea de 

cumpărare a Germaniei și menținerea investiției de 100 miliarde Euro planificată de 

Guvernul german și anunțată de cancelarul Olaf Scholz în februarie, pentru achiziționarea de 

capabilități militare. Însă, generalul-locotenent Gerhartz este de părere că tendința de 

creștere a ratelor inflației nu ar trebui să afecteze costurile planificate pentru F-35, cu 

toate că perfectarea contractelor cu americanii intră în sarcina Agenției de achiziții a 

Germaniei și nu a categoriei de forțe pe care o conduce. 

Pentru orice eventualitate, Forțele aeriene sunt pregătite să evalueze impactul asupra 

efortului de achiziții și, având în vedere importanța programului F-35, ar putea avea în 

vedere renunțarea/amânarea la alte/or programe, cu toate că este „prea devreme” să fie 

luată o asemenea decizie. 

După cum este cunoscut, Departamentul de Stat al SUA a aprobat, în luna iulie a.c, o 

potențială vânzare a până la 35 de aeronave F-35A către Germania, inclusiv muniții și 

echipamente, pentru un cost total estimat de până la 8,4 miliarde USD. 

Germania a primit recent o scrisoare de acord din partea Statelor Unite pentru procurarea 

a câtorva zeci de avioane F-35A, care ar trebui să preia misiuni în cadrul componentei 

nucleare, exercitate în prezent de flota sa de aeronave Tornado PA-200, programate să fie 

retrase până în 2030. Deocamdată, Berlinul așteaptă aprobarea Bundestag-ului 

(Parlamentul german) și este pregătit să semneze un contract de achiziție pentru aeronava 

F-35 construită de Lockheed Martin, înainte de sfârșitul anului 2022. Potrivit lui Gerhartz, 

se lucrează pentru o capacitate de operare inițială până în 2028. 

De asemenea, Gerhartz a respins speculațiile potrivit cărora războiul din Ucraina ar fi 

determinat Germania să selecteze rapid F-35 pentru a îndeplini misiunea nucleară, după ce 

ani de zile avea în plan să cumpere aeronave F-18 fabricate de Boeing. 

F-35 reprezintă ca cea mai pertinentă soluție pentru Forțele aeriene germane de a-și 

îmbunătăți flota actuală de luptă. Acesta este considerat singurul „striker” cu capacitățile 

necesare pentru a contracara amenințările actuale și viitoare. F-35 aduce tehnologii de a 5-a 

generație, inclusiv tehnologia „stealth”, fuziunea senzorilor, operațiuni activate prin rețea și 

capabilități de război electronic. 

Forțele aeriene germane văd, de asemenea, Joint Strike Fighter ca o oportunitate de a oferi 

sprijin anti-navă din aer Marinei militare germane, cea care și-a încredințat misiunea anti-

navă Luftwaffe cu câțiva ani în urmă, din cauza lipsei de aeronave corespunzătoare. 

După cum este cunoscut, Forțele Aeriene germane intenționează să achiziționeze, de 

asemenea, 15 aeronave multirol Eurofighter Typhoon, tranșa a 5-a, pentru a înlocui o parte 

din flota de 93 Tornado învechite și, alături de F-35, numărul total de aeronave de ultimă 

generație ar ajunge la 50. 

În cele din urmă, Germania va achiziționa un nou avion de luptă din a șasea generație în anii 

2040, care reprezintă o treime din programul trinațional Future Combat Air System (FCAS), în 

co-dezvoltare cu Franța și Spania. 

https://www.defensenews.com/global/europe/2022/05/31/german-government-tees-up-108-billion-defense-boost-for-a-vote/
https://www.defensenews.com/air/2022/07/29/state-department-approves-84-billion-f-35-sale-to-germany/
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Amprenta globală a F-35 în lume continuă să se extindă, întrucât aeronava poate asigura 

interoperabilitatea tuturor națiunilor aliate și permite capabilitatea de misiune. Astăzi, există 

aproximativ 120 de aeronave F-35 în Europa, în șase țări (Marea Britanie, Italia, Norvegia, 

Danemarca, Țările de Jos și Turcia). Până în anii 2030, este de așteptat ca peste 600 de 

aeronave F-35 să lucreze împreună în mai mult de 10 țări europene, inclusiv două escadrile 

complete de F-35 americane la RAF Lakenheath, Marea Britanie. 

Programul F-35 se bazează pe parteneriate strategice cu industria, iar economia germană 

joacă un rol deosebit în acest sens. Lockheed Martin explorează în mod activ oportunitățile 

de a dezvolta un program, care va permite parteneriate cu industria germană și va crea 

locuri de muncă în producția, susținerea, formarea, cercetarea și dezvoltarea avioanelor de 

luptă din generația a 5-a. Parteneriatul industrial german va spori rolul deja semnificativ pe 

care îl joacă industria europeană în programul F-35. Astăzi, peste 25% din toate 

componentele F-35 sunt construite în Europa de către europeni. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/F-35_Lightning_II


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația „Soluții Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence – I2DS2” 

este un think tank românesc a cărui principală misiune este promovarea, 

susținerea, dezvoltarea și diseminarea de orientări, analize, politici și 

strategii în domeniile securitate, apărare și intelligence.  

În îndeplinirea misiunii sale, I2DS2 elaborează studii și analize, formulează recomandări de 

politică publică, organizează programe de instruire, mese rotunde, seminarii și conferințe, 

participă în diverse formate de parteneriate naționale și internaționale cu entități publice și 

private, elaborează și implementează proiecte cu obiective specifice domeniilor securitate, 

apărare și intelligence. 

I2DS2 este „o comunitate deschisă pentru securitatea națională” și se raportează la deviza 

„împreună pentru o lume mai sigură”. 

 

Fotografiile de pe coperta 1 și coperta 4 sunt preluate de pe site-ul www. unsplash.com,  

Autori: Joshua Sortino, 丁亦然, SpaceX, Kendall Ruth, Robert Thiemann, Richard R. Schünemann, Michael 

Afonso (Coperta față), NASA (Coperta spate) 
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