Privatizace vzdušných tankerů

V posledních letech můžeme v ozbrojených silách pozorovat sílící trend, který lze popsat jako „privatizace logistiky“. Ozbrojené síly se stále více soustřeďují jen na vedení bojové činnosti a materiální zabezpečení přenechávají soukromým firmám. Aktuální a specifický případ této privatizace představují vzdušné tankery v majetku soukromých subjektů.

Proč vzdušné tankery?
Dnes vlastní tankovací letouny 29 zemí a několik dalších o jejich zavedení uvažuje. V zásadě existují dva hlavní důvody, proč mít tankery. Prvním je zajištění leteckých operací daleko od vlastního území, což je typické např. pro USA, Rusko, Velkou Británii, Francii nebo Izrael. Druhý důvod se týká zemí, které mají rozsáhlé území s řídkou sítí leteckých základen. To se týká mj. Argentiny, Austrálie, Egypta, Číny nebo Indonésie. Zvláštním případem je Singapur, jehož tankery zajišťují přesun letounů do vzdálených výcvikových prostorů. Pořízení i provoz vzdušných tankerů je celkem nákladné a tankery se uplatňují jen v určitých situacích. Mezi stávajícími i potenciálními uživateli tankerů proto narůstá zájem o možnost si tankovací stroje pronajímat. Není to myšlenka tak podivná, jak by se mohlo zdát.

Airbus MRTT pro RAF
V roce 2004 Britské královské letectvo (RAF) rozhodlo, že jeho novým vzdušným tankerem bude letoun Airbus A330-200 MRTT (Multi-Role Tanker Transport). Zajímavé ovšem je, že tyto tankery budou dlouhodobě patřit soukromé společnosti AirTanker Services Limited, která bude zajišťovat jejich provoz. Kontrakt vychází z principu Private Financing Initiative (PFI). Letectvo bude firmě AirTanker Services platit za pronájem strojů, ale jejich osádky budou tvořeny příslušníky letectva. Letectvo bude navíc každý rok splácet 27 milionů dolarů jako leasingové splátky a po 27 letech stroje přejdou do vlastnictví RAF.
Ale kromě RAF budou tyto tankery sloužit i dalším zájemcům. Kontrakt zahrnuje okolo 20 letadel, z nichž jedna třetina bude trvale ve službách RAF, druhá bude pronajímána podle potřeby RAF nebo jiným zájemcům a třetí bude sloužit jen pro jiné zájemce, ale v případě nutnosti bude přednostně k dispozici letectvu. Hlavními zájemci o pronájem těchto Airbusů budou velké soukromé dopravní společnosti. Jak napovídá název, letoun A330-200 MRTT není jen tankovací, ale může plnit i dopravní úkoly. I s plnou zásobou paliva (111 tun) totiž dopraví dalších 43 tun nákladu nebo téměř 300 cestujících.

Boeing versus Airbus
Podle posledních zpráv je pravděpodobné, že letoun A330-200 MRTT si pod názvem KC-30 zvolí i US Air Force. Favoritem na roli nového tankeru pro USAF byl sice původně Boeing KC-767, ale Američané se z několika důvodů nejspíše rozhodnou pro Airbus; letoun by měl být vyráběn v USA ve spolupráci s firmou Northrop Grumman. Ale ať už si USAF vybere Airbus nebo Boeing, téměř bude pořízení letounů řešit metodou PFI. Spojené státy už totiž mají s privatizací logistiky dobré zkušenosti z operace Irácká svoboda v roce 2003, kdy byla významná část materiálního zabezpečení armády přenechána soukromým firmám. Výsledky tohoto přístupu byly jednoznačně pozitivní. Mimo jiné se potvrdil známý fakt, že komerční subjekty jsou obvykle finančně mnohem efektivnější než státní byrokracie, pod níž ozbrojené síly chtě nechtě spadají.
Je docela dobře možné, že v rámci NATO nebo EU vzniknou další firmy podobné britské firmě AirTanker Services, které budou leteckým silám členských zemí pronajímat tankery pro působení v zahraničních misích. Další podobné společnosti mohou fungovat v rámci jiných regionálních organizací, např. jihoamerického trhu Mercosur, středovýchodní Arabské ligy nebo jihoasijské organizace ASEAN. V každém případě je zřejmé, že letouny pro vzdušné tankování nezvratně vstoupily do éry privatizace.
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