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AMERYKANIE REFORMUJĄ WYWIAD
ELEKTRONICZNY. NOWA STRUKTURA W NSA
National Security Agency (NSA) jeszcze w tym roku utworzy specjalną komórkę ds.
cyberbezpieczeństwa, aby za jej pomocą lepiej chronić Stany Zjednoczone przed zagrożeniami ze
strony zagranicznych aktorów – zapowiedział szef NSA gen. Paul Nakasone.
Jak informuje rzecznik NSA, Cybersecurity Directorate (CD) ma rozpocząć swoją działalność 1
października br. Pierwszym szefem nowo powołanej komórki będzie Anne Neuberger, która w
przeszłości nadzorowała prace NSA nad zabezpieczeniem wyborów w 2018 roku, a także pełniła
funkcję szefa ds. oceny ryzyka NSA.
Utworzenie CD zbiegło się w czasie ze ściślejszym połączeniem zdolności ofensywnych i
defensywnych NSA. Integracja trwa od kilku lat, jednak pod dowództwem gen. Paula Nakasone
znacznie się rozszerzyła.
Stany Zjednoczone w obliczu rosnących napięć na arenie międzynarodowej przyjęły bardziej
agresywną postawę w obszarze cyberprzestrzeni. W związku z tym NSA realizuje „strategię trwałego
zaangażowania” w odniesieniu do sieci i systemów zewnętrznych aktorów, w tym Rosji, Chin czy
Iranu. Sam generał jest wielkim zwolennikiem nowej koncepcji.
Podczas międzynarodowej konferencji na temat cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Fordham gen.
Paul Nakasone wskazał na przyczynę powstania nowego dowództwa w strukturach NSA – „W ciągu
ostatnich kilku lat, kiedy dokonaliśmy wielu różnych reorganizacji, jedną z rzeczy, które, jak sądzę,
zaniedbaliśmy, był nacisk na cyberbezpieczeństwo”.
Nowa komórka ma skupić się przede wszystkim na ochronie krajowych sieci oraz systemów przemysłu
obronnego. „Będzie to duża organizacja, która zintegruje działania zagranicznego wywiadu z
cyberobroną, a jej głównym zadaniem będzie zapobieganie i eliminowanie zagrożeń dla krajowych
systemów bezpieczeństwa oraz bazy przemysłu obronnego” – wyjaśnił rzecznik NSA.
Odnosząc się do kwestii funkcjonowania CD Anne Neuberger wskazała, że będzie działać na rzecz
ochrony Stanów Zjednoczonych przed zewnętrznymi zagrożeniami, udostępniając więcej informacji na
temat konkretnych wrogich działań innym agencjom federalnym i sektorowi prywatnemu. „W ramach
uruchomienia nowej komórki odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo zaktualizowaliśmy naszą
stronę NSA.gov, w ramach której mamy nadzieję, że osoby prywatne oraz ﬁrmy będą mogły lepiej
poznać wskazówki, jakie opracowaliśmy w odniesieniu do możliwych luk w zabezpieczeniach” – dodał
rzecznik agencji.
Decyzja o utworzeniu Cybersecurity Directorate jest odzwierciedleniem pewnej zmiany w sposobie
myślenia w NSA oraz całej społeczności wywiadowczej USA. Coraz więcej osób twierdzi, że Stany
Zjednoczone często były zbyt niechętne do angażowania się w ofensywne cyberoperacje. Według

ekspertów skuteczna obrona wymaga bardziej agresywnej postawy wobec wrogich aktorów.

