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Strategia modernizacji Wojska Polskiego
a zamiar zakupu F-35
Po wizycie prezydenta w USA minister obrony narodowej ogłasza
rychłe podpisanie memorandum of understanding w sprawie zakupu
supernowowczesnych samolotów F-35. To kontrowersyjna decyzja.
Sądzę, że raczej należy się powstrzymać z memorandum i dobrze
przeanalizować w Sztabie Generalnym wszystkie możliwe opcje
modernizacyjne. F-35 nie bardzo nadają się do zastąpienia poradzieckich
Mig i SU, bo zanim zakupimy i operacyjnie opanujemy te pierwsze, te drugie
do tego czasu już powinniśmy wycofać z eksploatacji. Dlatego lepiej obecnie
dokupić F-16, które natychmiast mogą zastępować stary sprzęt poradziecki,
jako że już jesteśmy gotowi do ich eksploatacji.
F-35 zaczniemy operacyjnie używać, gdy F-16 będą wciąż jeszcze
dobrą bronią na polskie potrzeby. Gdy się zestarzeją, będziemy musieli w
ich miejsce kupować znowu „gotowce” jeszcze nowszego sprzętu, o ile
zawczasu nie wejdziemy w jego kooprodukcję międzynarodową. To też jest
argument za opcją: teraz dokupić taniej F-16 i zaoszczędzone pieniądze
zainwestować w rozpoczęcie wchodzenia w międzynarodowy proces
badawczo-produkcyjny sprzętu następnej generacji (np. bezzałogowców).
Bez kooprodukcji supertechniki nie będziemy mieli dostępu do
informatycznych kodów źródłowych decydujących o eksploatacji wysoce
zinformatyzowanych systemów walki i wsparcia, a tym samym nie
będziemy mieli pewności suwerennego nimi dysponowania zgodnie z
narodowymi celami w krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa
państwa momentach. A w perspektywie strategicznej (dekad), o jakiej
myśleć powinniśmy kupując dzisiaj supernowoczesny sprzęt, nie ma
wszakże gwarancji, że nasze interesy strategiczne (Polski oraz USA, czy też
innych sojuszników-producentów takiej broni) pozostaną tak samo zbieżne,
jak są obecnie.
Dlatego już dzisiaj, dopóki jest NATO i jesteśmy w UE oraz mamy
komfort zbieżności interesów strategicznych z największym mocarstwem
świata, inwestowanie we wchodzenie w kooprodukcję międzynarodową
przyszłych generacji supertechniki wojskowej jest strategicznym
warunkiem sine qua non obronności RP w warunkach rewolucji cyberinformacyjnej, jest wręcz polską racją stanu. To powinna być główna zasada
strategii modernizacji polskich sił zbrojnych (strategia przeskoku
generacyjnego) i główna linia negocjacji w sprawie nabywania wysoce
zinformatyzowanych systemów broni obcej produkcji.
====================

