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m j r  P a w e ł  W A S Y L I K  D e p a r t a m e n t  W o j s k o w y c h  S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h  
Z M I A N Y  W  M A R Y N A R C E  W O J E N N E J  

N A  P R Z Y KŁA D Z I E  W Y B R A N Y C H  P AŃS T W  

STRESZCZENIE  Na całym świecie bezustannie odbywa się modernizacja Sił Zbrojnych, a w tym marynarki wojennej (MW). Niemieckie okręty podwodne typu 214, pomi-mo początkowych problemów i usterek okazały się dużym sukcesem, którego kon-tynuacją jest budowa ich przez kilka krajów na świecie i wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najbardziej popularnych okrętów podwodnych w swojej klasie. W kolejnej części poddano analizie czynniki mające wpływ na wybór przyszłych okrętów podwodnych Australii, z których wynika, że poza czynnikami politycznymi element ekonomiczny stanowi zawsze jeden z najważniejszych argumentów. Dla-tego też, okręty podwodne o napędzie klasycznym dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii i cenie ośmiokrotnie niższej od okrętów atomowych są w stanie zyskać na popularności i pozostać wiodącą strategiczną bronią, która zagwarantuje zabez-pieczenie strategicznych interesów wielu krajów. Słowa kluczowe: okręty podwodne, marynarka wojenna, modernizacja 
WSTĘP Modernizacja Sił Zbrojnych była zawsze bolączką w przygotowaniu się do przyszłej wojny, której wynik tak samo jak i przydatność sprzętu zawsze trudna była do oszacowania. Niemniej jednak, aby osiągnąć sukces na przy-szłym polu walki, wprowadzanie zmian jest nieuniknione. Wszelkie moderniza-cje zawsze napotykają opór, a już w szczególności spotkają się z krytyką po wygranych bitwach „spoczęciu na laurach”, czy też długich okresach bez wojen. Trudności w udoskonalaniu sprzętu dotyczą w dużej mierze marynarki wojen-nej (MW), która jest niezrozumiana i niedoceniana przez ogół społeczeństwa, a tym samym przez polityków, którzy postrzegają przyszłe działania wojenne głównie na lądzie i w powietrzu, a dla MW przypisuje rolę logistyczną czy też pomocniczą. 
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Okręty podwodne ze względu na swoje specyficzne skryte działanie zawsze budziły zainteresowanie. Ponadto, z chwilą pojawienia się napędów atomowych ich zdolności przetrwania, jak i parametry techniczne, znacznie wzrosły. Jednakże, są to jednostki bardzo drogie i wywołują sprzeciw polity-ków co do posiadania jednostek o napędzie atomowym. Należy do nich m.in. Australia, która potrzebuje okrętów o długiej autonomiczności jak i niezależno-ści od energii jądrowej. Rozwiązaniem tego problemu okazał się okręt spalino-wo-elektryczny, którego kadłub pochodzi od okrętu o napędzie atomowym typu Barracuda używanego obecnie przez SM Francji. Jednocześnie dużym za-interesowaniem cieszą się okręty podwodne niemieckiej konstrukcji typu 214 budowane m.in. w stoczniach w: Grecji, Turcji i Korei Południowej, które okaza-ły się jednostkami bardzo udanymi. 
OKRĘTY PODWODNE TYPU 214 Greckie media publikują międzynarodowe opinie nt. niemieckich okrę-tów podwodnych typu 2141, które na swoim uzbrojeniu posiada między inny-mi grecka MW. Eksperci wyrażają swoje pozytywne wrażenia o możliwościach operacyjno-bojowych tych okrętów, uznając je za najcichsze i najsprawniejsze w klasie o napędzie konwencjonalnym, które pod pewnymi względami i para-metrami mogą konkurować z okrętami podwodnymi o napędzie nuklearnym. Okręty typu 214 uznawane za "niewidzialne", posiadające możliwości techniczne na przebywanie w wydłużonym czasie w zanurzeniu. Dlatego też, kilka stoczni na świecie pozyskało licencje do skonstruowania ponad 12 okrę-tów tego typu, co czyni je najbardziej popularnymi spośród okrętów podwod-nych w swojej klasie. Grecja zawarła z Niemcami w lutym 2000 r.,2 umowę o nazwie progra-mu Archimedes, która wstępnie obejmowała budowę 3 okrętów podwodnych typu 214, jednakże w późniejszym okresie została ona rozszerzona do 4 jedno-stek. Pierwszy z serii okrętów HS Papanikolis został skonstruowany w stoczni HDW (obecna nazwa – TKMS-Thyssen Marine Krupp Systems) w Kilonii w Niemczech, natomiast pozostałe trzy okręty zostały zbudowane w stoczni Skaramangas w Grecji. Pierwszy zbudowany HS Papanikolis był konstrukcją pionierską, w związku z tym posiadał wady techniczne i konstrukcyjne, tj. np. niestabilność pływania na powierzchni. Jednakże, wszystkie usterki zo-stały usunięte i kolejne 3 okręty zbudowane w stoczni greckiej były ich pozba-

                                                 1  Type 214 submarine, https://en.wikipedia.org/wiki/Type_214_submarine, [dostęp 21.11.2017 r.]. 2  The Odyssey: Greece’s U-214 Submarine Order, https://www.defenseindustrydaily. com/greece-in-default-on-u-214-submarine-order-05801/, [dostęp 21.11.2017 r.]. 
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wione. Obecnie okręty typu 214 greckiej MW uznawane są za dominujące wśród floty podwodnej na akwenie Morza Egejskiego i Wschodniego Morza Śródziemnego. Dlatego też, Turcja podjęła starania i jest w trakcie procesu kon-struowania 6 okrętów typu 214 w stoczni Gölcük3. Tureckie okręty mają po-siadać na uzbrojeniu amerykańskie torpedy Mark 48, niemieckie pociski rakietowe IDAS oraz pociski manewrujące GEZGIN-D. W związku z tym, że pociski manewrujące stają się coraz popularniejsze na uzbrojeniu okrętów podwodnych, niemiecka stocznia HDW oferuje dla okrę-tów typu 214 pneumatyczny system wystrzeliwania pocisków, co czyni je trud-niejsze do wykrycia podczas odpalania rakiet. Wartość kompaktowego okrętu podwodnego typu 214 wynosi ok. 371 mln EUR i jest wielokrotnie niższa od amerykańskiego okrętu podwodnego typu Virginia o napędzie atomowym, którego koszt wynosi ok. 2,6 mld EUR. Ćwiczenia NATO z udziałem greckiego okrętu 214 HS PIPINOS potwier-dziły jego walory techniczno-operacyjne. Okręt zgodnie z założeniami opera-cyjnymi ćwiczenia był poszukiwany przez inne jednostki podwodne oraz okręty i samoloty AFNS przystosowane do zwalczania okrętów podwodnych. Jednakże grecka jednostka nie została zlokalizowana i tym samym uzyskała przydomek „ghost submarine”. Informacje medialne oznajmiły również, że strona niemiecka poinfor-mowała o planie zbudowania 2 okrętów typu 214 w ciągu najbliższych dziesię-ciu lat, i że Polska wykazała zainteresowanie leasingiem dwóch okrętów tego typu. Zgodnie z założeniami strategicznymi greckich SZ, flota okrętów pod-wodnych ma pełnić rolę odstraszania oraz zapewnić greckiej MW kontrolę na akwenie Wschodniego Morza Śródziemnego. Biorąc pod uwagę warunki geo-graficzne, szczególne cechy środowiska morskiego oraz istniejące zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa na tym obszarze, uznano, że okręt podwodny jest wiodącą strategiczną bronią, która zagwarantuje zabezpieczenie strate-gicznych interesów narodowych Grecji. 
ZAKUP FRANCUSKICH OKRĘTÓW PODWODNYCH PRZEZ MW AUSTRALII 26 kwietnia 2017 r. premier Australii Malcolm Turnbull podał do pu-blicznej wiadomości, że francuska firma DCNS wygrała przetarg o wartości 38,4 mld USD na sprzedaż dla MW tego kraju 12 nowoczesnych okrętów pod-wodnych. W ostatnim etapie konkursu, który rozpoczął się w lutym 2015 r. uczestniczyły również: niemiecka firma TKMS oraz japońska Mitsubishi Heavy 

                                                 3  Turecki program okrętów podwodnych opóźniony, http://www.defence24.pl/app. php/154508, turecki-program-okretow-podwodnych-opozniony, [dostęp 21.11.2017 r.]. 
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Industries & Kawasaki Shipbuilding Corporation. Nie zakwalifikowały się do niego firmy reprezentujące przemysł stoczniowy Hiszpanii i Szwecji (SAAB). Negocjacje w sprawie szczegółów realizacji kontraktu oraz ostateczna wersja umowy zostanie podpisana jeszcze w 2017 roku4. Prowadzony MW Australii program, dotyczący zakupu okrętów pod-wodnych jest najdroższym z prowadzonych do tej pory przez SZ tego kraju. Wstępne prace analityczne polegające na szczegółowym określeniu wymagań taktyczno–technicznych dla okrętów podwodnych rozpoczęły się w 2007 roku. Zakupione okręty zastąpią używane do tej pory przestarzałe już jednostki typu Collins. MW Australii nie należy do największych w obszarze Azji i Oceanii. Ich potencjał ocenia się na szósty w regionie. Jednakże w chwili obecnej jej izolo-wane położenie oraz długość linii brzegowej wymuszają konieczność rozbudo-wy MW w celu ochrony szlaków komunikacyjnych oraz dużych miast położonych wzdłuż brzegów. Aby wypełnić to zadanie rząd w Canberze podjął decyzję o zakupie dużych transatlantyckich okrętów podwodnych o wysokiej autonomiczności, zdolnych do prowadzenia operacji w różnych warunkach oceanograficznych. Naturalnym rozwiązaniem w tym przypadku, wydawał się zakup okrętu o napędzie nuklearnym. Jednakże ze względu na fakt, iż Australia nie posiada narodowego przemysłu nuklearnego, zdecydowano się na rozwią-zanie pośrednie zaproponowane przez konstruktorów z francuskiego konsor-cjum DCNS. Zaoferowało ono sprzedaż dużych okrętów podwodnych o napędzie spalinowo-elektrycznym. Jednym z warunków określonym dla stro-ny zamawiającej do uczestniczenia w przetargu był transfer technologii pro-dukcji, zasadniczych części okrętu oraz udział w ich produkcji lokalnego przemysłu stoczniowego. Wydawało się, że głównym faworytem przetargu były stocznie japoń-skie. Zaoferowany okręt typu Soryu, będący w ciągłej eksploatacji od 2009 roku przez MW Japonii, jest jednostką sprawdzoną w działaniach i cieszącą się bar-dzo dobrą opinią wśród jej użytkowników. Jest to największy okręt podwodny na świecie o napędzie konwencjonalnym. Jego wyporność wynosi 4,2 tys. ton. Wydawało się, że będzie to idealne rozwiązanie dla MW Australii, gdyż obydwa kraje dążą do wzmocnienia więzi strategicznych, politycznych oraz wojsko-wych. Związane jest to z zaniepokojeniem dotyczącym niebezpiecznie szybkie-go i agresywnego wzrostu znaczenia chińskiej MW w rejonie Azji i Pacyfiku. Ewentualna sprzedaż okrętu typu Soryu w dużym stopniu scementowałaby związek pomiędzy obydwoma krajami. Miałoby to szczególne znaczenie dla przemysłu obronnego Japonii ze względu na fakt, że kraj ten jest nowicjuszem w obszarze eksportu uzbrojenia i podejmuje pierwsze kroki w tym kierunku. 
                                                 4  France wins A$50bn Australia submarine contract, BBC news, http://www.bbc.com/news/world-australia-36136628, [dostęp 21.11.2017 r.]. 
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Brak zamówienia ze strony Australii z pewnością niekorzystnie wpłynie na jego dalszy rozwój. Oferta japońska intensywnie wspierana była przez rząd amery-kański, który dąży do równowagi globalnego rynku zbrojeniowego na świecie. Dominacja jednego z krajów w tym obszarze nie jest wskazana z wielu wzglę-dów. Ponadto, wydaje się, że chłonny ostatnio rynek australijski, złoży wkrótce jakiekolwiek zamówienie w Japonii w kontekście zacieśnienia dalszej współ-pracy pomiędzy obydwoma krajami oraz w celu zatarcia z pamięci obecnej po-rażki. Z drugiej strony niemiecki TKMS i francuski DCNS są firmami o dużym doświadczeniu na rynku obronnym i funkcjonują tutaj z powodzeniem od wielu lat. Oba konsorcja złożyły swoje oferty, w których zawarta była propozycja bu-dowy swoich okrętów podwodnych poza granicami krajów z większościowym udziałem firm australijskich. Niemiecka propozycja dotyczyła sprzedaży sprawdzonej już na arenie, międzynarodowej konstrukcji jaką jest okręt typu 214. Jednakże francuska oferta była bardziej interesująca. Zaproponowano sprzedaż okrętu o napędzie spalinowo-elektrycznym na bazie kadłuba okrętu o napędzie atomowym typu Barracuda używanego obecnie przez SM Francji, który łączył w sobie wszystkie wymagania stawiane przez Australijczyków z zakresu okrętu o napędzie jądrowym, będąc jednocześnie zasilany paliwem konwencjonalnym. Niemcy zaoferowali również alternatywną propozycję jaką jest okręt typu 216, który spełniałby podobne wymagania, co jednostka francuska. Jed-nakże nie spotkała się ona z pełnym uznaniem zamawiającego i została przez niego odrzucona ze względu na obawy związane z jej innowacyjnością. Zwycięstwo francuskiego DCNS w Australii z pewnością pomoże mu w walce o przyszłe rynki zbytu w regionie Azji i Pacyfiku. Wydaje się, że kolej-nym potencjalnym jej celem w tym regionie mogą być Indie, które poszukują podobnych okrętów podwodnych. Obecnie produkują one na terenie kraju w kooperacji z DCNS okręty typu Scorpene, jednakże jest to jednostka o mniejszej wyporności. Porażka niemieckiego TKMS z pewnością nie wpłynie znacznie na dal-sze funkcjonowanie tego konsorcjum oraz działalność eksportową na rynku międzynarodowym. Ma ona długą listę osiągnięć i dokonań w tym obszarze oraz duże perspektywy dalszego rozwoju. Oferowana na rynek australijski wersja okrętu typu Barracuda o napę-dzie klasycznym uważana jest za model przejściowy okrętu o napędzie jądro-wym, używanego przez SM Francji. Kontrakt ten pomoże więc w znacznym stopniu w realizacji wspólnego programu strategicznego w obszarze okrętów podwodnych prowadzonego przez DCNS i SM Francji. Duży wpływ na niego wywarł również realizowany przez DCNS w Federacyjnej Republice Brazylii (FRB) program PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos), który zawiera w sobie budowę okrętu podwodnego zarówno o napędzie atomowym, 



Paweł WASYLIK 

132 

jak i klasycznym. Doświadczenia z jego realizacji wykorzystywane są na innych potencjalnych rynkach, a otwarta oferta sprzedaży okrętu podwodnego o na-pędzie atomowym nie budzi żadnego zdziwienia, jednakże Australia odrzuciła zakup okrętu podwodnego o napędzie atomowym ze względów politycznych5. Francuskie konsorcjum DCNS wyrasta na światowego lidera w obszarze budowy oraz eksportu na rynki międzynarodowe okrętów podwodnych róż-nych typów. Technologia ich produkcji oparta jest o podobną filozofię, pozwala-jącą utrzymać wysoki poziom technologiczny oraz dużą elastyczność produkcji, jak również możliwy transfer technologii. W wielu krajach budowane są obec-nie okręty typu Scorpene zarówno o napędzie klasycznym, jak i jądrowym. Na-leżą do nich FRB, Indie, Chile oraz Malezja. Do grupy tych krajów dołączy wkrótce Australia. Wszystkie wspomniane kraje rozważają obecnie możliwość utworzenia "klubu użytkowników francuskich okrętów podwodnych", którego celem będzie wymiana doświadczeń związanych z ich budową i eksploatacją, szkolenie załóg oraz współpraca technologiczna w celu bezpośredniego unieza-leżnienia się w przyszłości w tym zakresie od producenta. Wygrana przez DCNS jednego z największych na świecie przetargów w obszarze budowy okrętów podwodnych z pewnością będzie miała duży wpływ na ten rynek w skali globalnej. Jednym z jego efektów może być znaczne wzmocnienie pozycji tego konsorcjum na rynku międzynarodowym poprzez osiągnięcie znacznych przychodów, skutkujące jednocześnie obniżeniem jed-nostkowej ceny oferowanego produktu. Obniżenie ceny przez DCNS z pewnością zmusi inne konsorcja do podobnych działań. Z nadarzającej się okazji mogłyby skorzystać nasze SM, mające w swoich planach zakup kilku okrętów podwodnych. 
WNIOSKI Wydaje się, że francuska firma DCNS w najbliższym czasie może rozpo-cząć jeszcze bardziej dynamiczną niż w poprzednich latach działalność marke-tingową w stosunku do naszego kraju oferując jednocześnie dogodniejsze warunki współpracy niż poprzednio. Na taką sytuację należy być przygotowa-nym. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie wszystkie obecnie produkowane okręty podwodne przez czołowe firmy światowe charakteryzują się podobnymi para-metrami operacyjno-taktycznymi, dlatego też wydaje się, że głównym czynni-kiem podjęcia decyzji o ich zakupie powinna być finalna cena produktu uwzględniająca zarówno koszty jego budowy oraz pierwszych lat eksploatacji, 

                                                 5  DCNS Future Submarines deal officially signed by Malcolm Turnbull and French Defence Minis-ter, The Advertiser, http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/ dcns-future-submarines-deal-officially-signed-by-malcolm-turnbull-and-french-defence-minister/news-story/2159b123b19175d09bc366ed4988781c, [dostęp 21.11.2017 r.]. 
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jak również wynegocjowane korzyści offsetowych. Obecny okres sprzyja roz-poczęciu rozmów w tym temacie. Jednocześnie, bardzo udaną jednostką okazał się być okręt podwodny typu 214. MW Grecji jest bardzo dumna i zadowolona z tych okrętów. Ponadto w ślad za Grecją, Turcja zdecydowała się na zakup licencji tej jednostki i wybu-dowanie 6 okrętów tego typu. Projektowi temu zaufała również Korea Połu-dniowa, która posiada 7 okrętów tego typu oraz Portugalia – 2 okręty, a MW Niemiec planuje wybudować 2 okręty. Zakupem tych okrętów interesuje się również Brazylia i Indie, co czyni ten okręt jednym z najbardziej popularnych jednostek w swojej klasie. 
BIBLIOGRAFIA [1] DCNS Future Submarines deal officially signed by Malcolm Turnbull and French Defence Minister, The Advertiser, http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/dcns-future-submarines-deal-officially-signed-by-malcolm-turnbull-and-french-defence-minister/news-story/2159b123b19175d09bc366ed4988781c. [2] France wins A$50bn Australia submarine contract, BBC news, http://www.bbc.com/news/world-australia-36136628.  [3] The Odyssey: Greece’s U-214 Submarine Order, https://www.defenseindustrydaily.com/greece-in-default-on-u-214-submarine -order-05801/. [4] Turecki program okrętów podwodnych opóźniony, http://www.defence24.pl/app.php/154508,  turecki-program-okretow-podwodnych-opozniony. [5] Type 214 submarine,  https://en.wikipedia.org/wiki/Type_214_submarine. 
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ABSTRACT The modernization of the armed forces, including the navy, is constantly underway. In spite of the initial problems and defects, the German submarine, type 
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214 have continued to be successful in several countries around the world, indicat-ing that it will be one of the most popular submarines in its class. Afterwards, the factors influencing the selection of future submarines in Australia were analysed, showing that, apart from political factors, the economic element is always one of the most important part. Therefore, submarines with a classic propulsion, thanks to the development of modern technologies and the price of eight times lower than the nuclear ones, are able to gain popularity and remain a leading strategic weapon, which will secure the strategic interests of many countries. Key words: submarines, navy, modernization  


