aut. Jakub Palowski 24.02.2015

NIEMCY GOTOWE SPRZEDAĆ TRANSPORTERY
LITWIE. DECYZJA WILNA W MARCU
Władze Republiki Federalnej Niemiec są gotowe do sprzedaży transporterów
opancerzonych Boxer na Litwę, jednak Bundeswehra nie posiada nadwyżek maszyn tego
typu – donosi serwis tagesschau.de. Wilno może podjąć decyzję o wyborze pojazdów
nowego typu już w marcu – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
Zgodnie z informacją serwisu Tagesschau.de rząd Niemiec jest gotowy do sprzedaży transporterów
Boxer dla litewskiej armii. Z uwagi na brak nadwyżek pojazdów tego typu na wyposażeniu
Bundeswehry przekazanie transporterów, znajdujących się w dyspozycji sił zbrojnych Republiki
Federalnej nie jest jednak możliwe.
W praktyce oznacza to, że Litwini mogą pozyskać w Niemczech nowo wyprodukowane pojazdy, o ile
oczywiście taka decyzja zostanie podjęta przez litewskie władze. Ambasador Litwy w Republice
Federalnej stwierdził ponadto w wypowiedzi dla agencji Reuters cytowanej przez Frankfurter
Allgemeine Zeitung, że Wilno nie składało zapytania do rządu federalnego odnośnie dostawy
Boxerów, a postępowanie dotyczące transporterów, z udziałem między innymi niemieckiego
przedsiębiorstwa nadal trwa. Decyzja o wyborze pojazdów ma zostać podjęta do końca marca.
Litwa zamierza do 2020 roku nabyć kołowe transportery w celu zastąpienia przestarzałych
gąsienicowych M113 na wyposażeniu elementów brygady „Żelazny Wilk”. Pozyskiwane pojazdy, w
wariancie bojowego wozu piechoty mają być m.in. zdolne do zwalczania celów opancerzonych.
Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami pod uwagę branych jest łącznie dziesięć ofert. Finansowanie
zakupu zostanie przypuszczalnie zapewnione dzięki zwiększeniu wydatków obronnych w kontekście
kryzysu na Ukrainie.
Wcześniej Die Welt poinformował, że Berlin odmówił sprzedaży na Litwę transporterów Boxer na
podstawie umowy międzyrządowej. Doniesienia dziennika nie zostały jednak potwierdzone przez
Wilno. Opisując informacje Die Welt wskazywałem, iż ewentualna odmowa przekazania transporterów
z uwagi na brak nadwyżek nie oznacza, że Niemcy nie będą skłonni do sprzedaży nowych pojazdów.
Nie zamyka również drogi do przekazywania innych typów sprzętu z nadwyżek Bundeswehry
sojusznikom z NATO, jak np. haubic PzH 2000, które prawdopodobnie traﬁą na Litwę.

