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NIEMCY: NASTĘPCY TORNADO Z EUROPY I USA
Niemieckie ministerstwo obrony po długiej debacie zdecydowało się na podział zamówienia na nowe
myśliwce wielozadaniowe dla Luftwaﬀe pomiędzy amerykańską spółkę Boeing i europejskie
konsorcjum Euroﬁghter. Nowe maszyny zastąpią obecnie używane Tornado - donoszą media.
Według nieoﬁcjalnych informacji podawanych przez "Handelsblatt" i agencję DPA, wewnętrzne plany
niemieckiego resortu obrony zakładają zakup od 78 do 90 egzemplarzy myśliwców wielozadaniowych
Euroﬁghter Typhoon, które mają planowo zastąpić część przewidzianych do wycofania maszyn
Tornado oraz najstarsze i najbardziej wyeksploatowane Typhoony w wersji Tranche 1. Dodatkowo
zakupionych ma zostać także 30 myśliwców wielozadaniowych F/A-18E/F Super Hornet i 15 samolotów
walki elektronicznej EA-18G Growler, które mają odpowiednio zastąpić część maszyn Tornado
przystosowanych do przenoszenia broni jądrowej i tych w wersji walki elektronicznej ECR.
Czytaj też: Europejskie myśliwce 6. generacji [ANALIZA]
Według wstępnych zapowiedzi program wycofywania ze służby samolotów myśliwsko-bombowych
Panavia Tornado i zastępowania ich nowymi maszynami miał rozpocząć się już w 2025 roku. Oznacza
to konieczność zawarcia stosownych kontraktów w możliwie jak krótszym czasie, co wymaga jeszcze
zgody rządu i parlamentu. Projekt poszukiwania następcy Tornado rozpoczął się cztery lata temu, a na
początku 2019 roku liczba potencjalnych oferentów została zawężona do spółek Boeing i Euroﬁghter
GmbH. Z czasem niemieckie władze zaczęły skłaniać się coraz bardziej do rozdzielenia zamówienia
pomiędzy obie spółki w celu optymalnej realizacji wszystkich możliwych celów.
Czytaj też: Ruszyły próby myśliwców dla Finlandii
Mimo pierwszych głosów sprzeciwu ze strony spółek lokalnego przemysłu lotniczego, które zajmują
się produkcją maszyn Euroﬁghter Typhoon, decyzja o zakupie dla niemieckiego lotnictwa partii
amerykańskich Growlerów i Super Hornetów motywowana jest konieczność szybkiego pozyskania
maszyn zdolnych do prowadzenia walki radioelektronicznej i przenoszenia broni jądrowej. Obecnie
opracowana już została wersja Euroﬁghter ERC, jednak nadal nie rozwiązano kwestii dostosowania ich
do przenoszenia bomb jądrowych B61.
Czytaj też: Najnowszy wariant Euroﬁghtera w powietrzu
Obecnie na uzbrojeniu niemieckich sił powietrznych znajdują się obecnie dwa podstawowe typy
maszyn, w kilku różnych wersjach. Wśród nich można wymienić 113 egzemplarzy maszyn Panavia
Tornado (85 w wersji szturmowej Tornado IDS i 28 w wersji walki radioelektronicznej Tornado ECR)

oraz 141 (z 143 zamówionych) egzemplarzy maszyn Euroﬁghter Typhoon (33 w wersji Tranche 1, 79
Tranche 2 i 31 Tranche 3A). W najbliższych latach planuje się rozpoczęcie stopniowego procesu
całkowitego wycofania ze służby wszystkich maszyn Tornado i Typhoon Tranche 1, które mają
zastąpić nowo zakupione maszyny.

