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WIELOZADANIOWE SEAHAWKI DLA KOREI
Departament Stanu poinformował o potencjalnej sprzedaży śmigłowców MH-60R dla Korei
Południowej. Maksymalna wartość umowy, realizowanej w ramach programu Foreign Military Sale, ma
wynosić 800 mln USD.
Rząd Korei Południowej zwrócił się do rządu amerykańskiego z prośbą o umożliwienie sprzedaży
dwunastu egzemplarzy śmigłowców wielozadaniowych MH-60R, wyposażonych w 13 radarów
wielozadaniowych APS-153(V) (12 zamontowanych, jeden zapasowy), 25 silników T-700-GE-401C (24
zamontowane, jeden w zapasie), 12 systemów sonarowych ALFS, 13 systemów celowniczych
AN/AAS-44C(V) (12 zamontowanych, jeden zapasowy), 24 systemów pozycjonowania
globalnego/inercyjnego z modułem przeciwzakłóceniowym SAASM, dwunastu systemów Link 16 MIDSLVT, czterech działek automatycznych GAU-21, tysiąca sonoboi AN/SSQ-36/53/62, 24 systemów
radiowych AN/ARC-210 RT-1990A(C), 20 systemów łączności AN/ARC-220, 20 systemów identyﬁkacji
swój/obcy AN/APX-123, dokumentacji technicznej, części zapasowych, wyposażenia testowego,
komunikacyjnego, usługi transportu oraz publikacji związanych z obsługą i serwisowaniem maszyn.
Czytaj też: Grecja planuje pozyskać śmigłowce MH-60R
Departament Stanu zwraca uwagę, że ewentualna sprzedaż jest zgodna z założeniami polityki
światowej i regionalnej Stanów Zjednoczonych i wydatnie zwiększy bezpieczeństwo jednego z
najbliższych sojuszników Waszyngtonu. Zdaniem Departamentu sprzedaż tych maszyn i związanego z
nimi wyposażenia leży w bezpośrednim interesie Stanów Zjednoczonych.
Wprowadzenie do służby w Korei Południowej śmigłowców MH-64R ma poprawić możliwości marynarki
wojennej tego państwa w zwalczaniu okrętów zarówno nawodnych, jak i podwodnych, jak też
przyczynić się do wzrostu możliwości prowadzenia zadań związanych z zaopatrzeniem i logistyką oraz
poszukiwawczo-ratowniczych. Siły zbrojne kupującego nie będą mieć żadnych problemów związanych
z wprowadzeniem sprzętu do służby, Departament Stanu jest także przekonany, że sprzedaż
śmigłowców wzmocni zdolności odstraszania azjatyckiego partnera USA, nie zmieniając jednocześnie
równowagi wojskowej w regionie.
Czytaj też: Korea Południowa szuka pokładowych śmigłowców bojowych
Głównym kontrahentem ma być ﬁrma Lockheed Martin Rotary and Mission Systems, z umową nie są
związane żadne zobowiązania ofsetowe, jeśli jednak wystąpią, będą one przedmiotem odrębnej
umowy pomiędzy rządem Korei Południowej i producentem śmigłowców.
Z ewentualną sprzedażą związana jest konieczność przebywania w kraju kupującego dwóch
przedstawicieli rządu amerykańskiego, istnieje również potencjalna konieczność zapewnienia

czasowych usług inżynieryjno-technicznych przez personel rządowy USA.
Sprzedaż wymienionych wyżej śmigłowców nie przyniesie negatywnych skutków dla stanu gotowości
amerykańskich sił zbrojnych.

