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12. září 2012 potvrdila tisková oddělení dvou největších evropských zbrojovek EADS a BAE Systems zprávy, které prosakovaly už několik dní. Obě firmy zahájily jednání o fúzi, ze které by se zrodila největší zbrojní a letecká firma na světě, jež by překonala i americké korporace Boeing a Lockheed Martin. Motivací byla snaha vytvořit subjekt, který by se dokázal účinněji vyrovnávat s poklesem zbrojních zakázek ve „škrtající“ Evropě a zároveň by se lépe prosadil na rostoucím asijském trhu. Vlády trojice zúčastněných zemí, tedy Francie, Německa a Velké Británie, stanovily lhůtu, do níž měly být rozhovory úspěšně zakončeny, jinak by z plánované fúze sešlo. Lhůta měla skončit 10. října. Na počátku slibná (a akciovými trhy vítaná) jednání ovšem v prvních dnech října údajně uvázla ve slepé uličce a zástupci firem chtěli žádat vlády o posunutí termínu, ale k tomu nedošlo. 10. října rozhovory skončily a obě firmy oznámily, že v nejlepším zájmu pro ně i jejich akcionáře bude pokračovat v byznysu samostatně. Proč tedy jednání selhala a americké firmy o svou pozici nepřijdou? K pochopení důvodů bude třeba se blíže podívat na historii a činnost obou společností.

Firma EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) je vlastně hlavní výsledek procesu konsolidace zbrojního a leteckého průmyslu v Evropě po skončení éry studené války. Vznikla v roce 2000 sloučením trojice firem, a sice francouzské Aérospatiale-Matra, německé DaimlerChrysler Aerospace (DASA) a španělské Construcciones Aeronáuticas SA (CASA). Podíly v ní vlastní jak vlády všech tří zemí, tak soukromé subjekty. Do portfolia EADS patří mnoho úspěšných produktů, na prvním místě dopravní letouny značky Airbus, dále vrtulníky Eurocopter či kosmické systémy značky Astrium. EADS se významně podílí také na projektu bojového letadla Eurofighter Typhoon, kde je hlavním partnerem právě BAE Systems. Také značka Airbus byla do roku 2006 společným podnikem EADS a BAE Systems, ale nyní už je jenom v režii korporace EADS. Pokud jde o zbrojovku BAE Systems, ta se vytvořila v roce 1999 spojením britských firem British Aerospace a Marconi Electronic Systems, ovšem dnes už jde o společnost nadnárodní, protože zakoupila mj. americkou zbrojovku United Defense. BAE Systems nevyrábí pouze letecké a kosmické systémy, ale je významným dodavatelem i v sektoru pozemní a námořní techniky. A vzhledem k rozsáhlému působení v USA také patří mezi velké příjemce zakázek od Pentagonu.

Většina neoficiálních zpráv a komentářů hledá důvody pro neúspěch jednání o spojení EADS a BAE Systems v ryze ekonomických faktorech. Pokud by onen konglomerát vznikl, měla by v něm prvně zmíněná firma podíl 60 %, zatímco druhé by náleželo 40 %. To údajně vyvolalo odpor Britů, kteří se obávali oslabení svého vlivu především ve prospěch Francie, protože se objevily zprávy, že Francie jako stát plánuje zvýšit svůj vlastnický podíl v EADS. A proto byl ze strany Britů vznesen požadavek určení limitu státní účasti. Naopak Němci žádali, aby měli stejný podíl jako Francouzi, a navíc protestovali proti tomu, že hlavní sídla nové korporace by měla být v Paříži a v Londýně, takže Berlín by byl odsunut na vedlejší kolej. Vznikla rovnice, která nejspíše neměla řešení. Britská konzervativní vláda začala dokonce vyhrožovat, že bude fúzi svým vlivem v BAE Systems vetovat. Začaly se ozývat i další menší evropské zbrojovky, z nichž některé kritizovaly fúzi jako monopol, který by eventuálně mohly napadnout u orgánů EU, zatímco jiné hovořily spíše o připojení k budoucímu gigantovi. V těchto případech by se však jednání samozřejmě ještě dále zkomplikovala.

Byly však podíly akcií, hlasovací práva či umístění sídel tím skutečným důvodem, proč nebyl onen ambiciózní plán dotažen do konce? Tyto faktory zajisté svou roli sehrály, avšak zdaleka nemusely být jedinou příčinou. Je nutno znovu zmínit význam BAE Systems jako dodavatele techniky pro ozbrojené síly USA, a to včetně produkce hlavních typů bojových vozidel (např. pěchotních obrněnců Bradley) nebo účasti v obřím programu letadla F-35. Koneckonců, BAE Systems díky svým akvizicím už není pouze evropská zbrojovka, ale spíše projev „zvláštních vztahů“ Londýna a Washingtonu a transatlantického partnerství. Má důvěru americké vlády a přístup k řadě technologií, které si Američané jinak velmi „žárlivě“ střeží. Z bezpečnostních i konkurenčních důvodů asi nebylo žádoucí, aby se BAE Systems spojila s EADS, neboť i přes požadované garance by „kontinentální“ zájmy Paříže a Berlína překonávaly „atlantický“ hlas z Londýna. Jak již bylo řečeno, jednání o sloučení vycházela ze snahy vyrovnat se s důsledky celkové krize EU a lépe čelit vznikající konkurenci. Ekonomické, politické i vojenské příčiny neúspěchu jednání ovšem ukázaly, že přes všechny vzletné proklamace hrají národní zájmy ve zbrojním a leteckém průmyslu stále podstatnou úlohu, a to patrně mnohem větší, než si mnozí nadšení zastánci integrace a globalizace uvědomují.
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