Kolik stojí moderní zbraně?

Moderní vojenská technika rozhodně nepatří k nejlevnějšímu zboží. Ceny většiny typů pokročilých zbraní se pohybují přinejmenším ve statisících, ale spíše v milionech, desítkách a stovkách milionů dolarů. A všechno nasvědčuje tomu, že ceny zbraní i nadále porostou.

Zbrojní průmysl bezesporu patří k nejlukrativnějším odvětvím průmyslu, především proto, že zbraně jsou poměrně nákladné zboží, ale přitom je o ně stálý (nebo spíše narůstající) zájem. I přesto však zbrojní průmysl vykazuje silnou převahu nabídky nad poptávkou, o čemž svědčí množství konkurzů a výběrových řízení. Ozbrojené síly jsou závislé na svých rozpočtech, a tak se nelze divit, že při výběru vhodné zbraně musejí hledět i na finance.

70 % ceny tvoří elektronika
Moderní zbraně zpravidla představují tu nejlepší technologickou úroveň, jakou civilizační pokrok může nabídnout. Je známo, že téměř všechny pokročilé technologie (podle různých studií 85 až 98 %) vznikly na objednávku ozbrojených sil (např. radiolokátor, počítač nebo satelitní navigace GPS), i když posléze nalezly uplatnění i v civilním sektoru, tedy až na malé výjimky (např. technologie stealth). Přímým důsledkem špičkové úrovně vojenské techniky je ovšem její vysoká cena.
Tato skutečnost se pravděpodobně nejvíce projevuje na elektronickém vybavení, protože se uvádí, že až 70 % ceny moderních zbraní připadá na elektroniku! Toto tvrzení lze snadno doložit srovnáním cen zbraní z různých zemí světa. Tradičně nejdražší zbraně totiž vyrábí Japonsko (ATM 3 a 4/2004), protože je zároveň světovou špičkou v elektronice a příbuzných oborech. Jistě není žádným překvapením, že po japonských zbraních následují americké, izraelské a až pak technika ze zemí západní Evropy.
Jestliže Japonsko vyrábí zbraně nejdražší, pak dlouho platilo, že nejlevnější jsou zbraně čínské. Jen o málo dražší byly ty ze SSSR a jeho satelitních států, protože komunistický blok v elektronice dlouho zaostával. V 80. letech ale Rusko dokázalo tento náskok snížit a v řadě oblastí dokonce získat vedení, což dokládají např. radary se sfázovanou anténní soustavou, přilbové zaměřovače nebo rakety země‑vzduch (např. S‑300) a vzduch‑vzduch (R‑73, R‑77). Tento pokrok ovšem logicky způsobil nárůst cen ruských zbraní, které se nyní pohybují přibližně na úrovni cen evropské techniky. Naopak čínské zbraně jsou stále nejlevnější, protože Čína za vyspělými zeměmi světa zatím podstatně zaostává.

Stíhačka za 300 milionů
Nárůst technické úrovně zbraní i jejich ceny má za následek pokles počtu nakupované techniky. Např. v americkém letectvu slouží pro vybojování vzdušné nadvlády 620 kusů stíhaček typu F‑15 Eagle, které by mělo během osmi let nahradit 277 letounů F/A‑22 Raptor. Přitom jeden F‑15 přijde zhruba na 30 až 40 milionů dolarů (v závislosti na verzi), zatímco cena sériového kusu F/A‑22 se bude pohybovat mezi 250 a 300 miliony dolarů.
Tyto údaje potvrzují pravidlo, že cena bojových letadel vzrůstá každých 20 až 25 let na desetinásobek. Za 2. světové války se ceny amerických vojenských letadel pohybovaly v desítkách až stovkách tisíců dolarů (např. stíhač P‑51 Mustang stál 50 000 USD), ale s příchodem proudových motorů začaly rychle narůstat. Další zdražování přišlo, když se standardní výbavou letadel staly radary a řízené střely; F‑4 Phantom II stál na konci 60. let cca 5 milionů USD, kvůli čemuž byl považován za nehorázně drahý letoun! Při analýze cen zbraní je ale třeba zvážit i ekonomické faktory, především inflaci. Např. v USA je průměrná roční míra inflace asi 4 %, takže cena daného typu zbraně se za 18 let zvedne na dvojnásobek. Podle předpokladů z 80. let měl Raptor stát „jen“ 70 milionů, ale inflace a zdokonalování elektroniky vyhnaly jeho cenu daleko výše.
Cena F/A‑22 se může zdát vysoká, ale je také faktem, že jako první stíhač 5. generace představuje nejlepší bojový letoun na světě. Z tohoto hlediska nemá konkurenci, protože všechny ostatní letouny patří do 4. nebo 4,5. generace. Nejlevnější je jednomotorový JAS‑39 Gripen, jehož cena se pohybuje mezi 25 a 35 miliony dolarů. Zbývající dva evropské stroje (Eurofighter Typhoon a Dassault Rafale) jsou těžší, mají dva motory, lepší vlastnosti stealth a lepší elektronické systémy. Jsou tedy výkonnější (a dražší) než Gripen, ale zdaleka se neblíží výkonům (ale ani ceně) F/A‑22. Není divu, že řada zemí proto dává přednost ruským strojům na bázi Su‑27 (např. Su‑30MK nebo Su‑35), které se evropským typům minimálně vyrovnají, ale za prakticky poloviční cenu (30 až 40 milionů USD).

B‑2A Spirit z ryzího zlata
F/A‑22 je nejdražší stíhací letadlo světa, ale i jeho cena se jeví jako nízká ve srovnání s bombardérem B‑2A Spirit, jehož hodnota nyní přesahuje 2,1 miliardy USD. B‑2A by byl dokonce levnější, kdyby byl celý vyroben z ryzího zlata! Značně vysoké jsou rovněž ceny letounů pro radioelektronický boj (REB) a včasnou výstrahu a vzdušnou kontrolu (AWACS). Námořní letoun EA‑6B Prowler pro REB stojí přes 70 milionů dolarů a radarové letouny E‑3C Sentry a E‑8C Joint STARS přes 270 milionů. Ceny vrtulníků a menších tryskových letounů jsou samozřejmě nižší, ale přesto jde o řádově miliony dolarů. Tak např. bitevní vrtulník AH‑64 Apache vyjde na 18 milionů dolarů a námořní SH‑60 Seahawk na 10 milionů, ale za konvertoplán V‑22 Osprey zaplatí američtí daňoví poplatníci přes 80 milionů USD! Z lehkých letounů lze uvést např. náš L159 ALCA, který je nabízen za cca 12 milionů dolarů. Bezpilotní RQ‑1 Predator stojí zhruba 4,5 milionu USD.
Vysoké ceny elektroniky se ovšem nejvíce projevují na cenách řízených střel a pum. Např. obyčejná neřízená puma stojí několik tisíc dolarů, ale po připojení naváděcí soustavy GPS její cena vzrůstá na řádově desítky tisíc dolarů. Zbraně se složitějšími systémy navádění jsou ale ještě dražší, např. protitanková raketa Hellfire (navádění laserové) stojí cca 100 000 dolarů, protizemní střela Maverick (infračervené) vyjde na 150 000 dolarů, puma GBU‑15 (televizní) už na 275 000 dolarů a protiletadlová raketa AIM‑120 AMRAAM (aktivní radarové) stojí přes 485 000 dolarů. Nejdražší jsou střely s plochou dráhou letu a protilodní střely, protože využívají více systémů navedení. Už během války v Zálivu v roce 1991 stála řízená střela Tomahawk rovný milion dolarů, takže dnes už její cena musí přesahovat 1,6 milionu.

Ekonomie ničení
Jestliže cena nejmodernějšího vojenského letounu se zvedne na 10násobek každých 20 až 25 let, tak u tanků je to zhruba za 30 let. Před 2. světovou válkou stály americké tanky řádově desetitisíce dolarů, tank M48 Patton z roku 1950 už stál 100 000 USD, cena tanku Abrams (více v ATM 9 a 10/2004) v době jeho vzniku byla 1 milion dolarů, ale v současné době se zřejmě blíží 10 milionům. Je to pochopitelně důsledek vylepšování elektroniky, protože např. modernizace jednoho Abramsu na verzi M1A2 stála 3,8 milionu USD.
Abrams ovšem zdaleka není nejdražší tank. Japonský Type 90 částku 10 milionů překročil už dříve a francouzský Leclerc stál v roce 1995 cca 8,5 milionu dolarů, takže nyní už také zřejmě stojí přes 10 milionů. Naproti tomu německý Leopard 2 zaznamenal velký exportní úspěch zejména díky tomu, že je o cca 30 % levnější než Abrams. Také ruské tanky jsou nabízeny za výrazně nižší ceny než tanky z USA, např. T‑72M1 stojí pouze dva miliony dolarů a ani výkonnější ruské typy (např. T‑90S a T‑80U) nepřekračují pět milionů. Lze ovšem předpokládat, že perspektivní typy pozemní techniky (jako americký Future Combat System) se svou cenou přiblíží bojovým letadlům.
S nárůstem cen vojenské techniky ovšem souvisí i problém tzv. ekonomie ničení. Jeho podstata spočívá v tom, že zbraň mívá leckdy větší hodnotu než cíl. Lze polemizovat o tom, zda má smysl ničit střelou AMRAAM letoun MiG‑21, jehož bojová hodnota je dnes prakticky nulová a jehož reálná cena se rovná ceně materiálu, z něhož je letoun vyroben. Podobně sporné je např. odpálení střely Hellfire na tank T‑55, což je z vojensko‑technického hlediska 36 tun železného šrotu zhruba za 5000 dolarů.
Ozbrojené síly postkomunistických zemí dnes rozprodávají starou vojenskou techniku za naprosto směšné ceny, které odpovídají ceně kovu (nyní cca 4 Kč za 1 kg železa). I v České republice existuje několik firem, které se zabývají nákupem a prodejem vyřazených zbraní. Tanky, bojová vozidla pěchoty či samohybná děla (pochopitelně bez výzbroje) lze pořídit za řádově desetitisíce až statisíce korun a plně funkční letouny L‑39 či MiG‑23 (s jistým rizikem schopné letu) jsou na prodej za méně než milion korun. Máte zájem?
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Aktuální ceny některých vojenských letadel
Typ
Cena (miliony USD)
Článek v ATM
F/A‑22 Raptor
250‑300
10/2003
F‑35 Joint Strike Fighter
40‑80
07/2003, 05/2004
F‑16 Fighting Falcon
20‑30
04/2004
F/A‑18A/B/C/D Hornet
45
08/2003
F/A‑18E/F Super Hornet
65
08/2003
F‑117A Nighthawk
120
03/2004
Dassault Rafale
60‑65
06/2003
Eurofighter Typhoon
55‑65
04/2003
JAS‑39 Gripen
25‑35
01/2004, 07/2004
Suchoj Su‑27/30/32/35/37
30‑40
09/2003
AH‑64 Apache
18
01/2004
AH‑1W SuperCobra
12
05/2004
B‑2A Spirit
2100
06/2003
B‑1B Lancer
300
06/2003
RQ‑1 Predator
4,5
04/2003
Pozn. Ceny vycházejí z údajů pro fiskální roky 1996‑2002 se započtením inflace.
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