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Puszka Pandory

Nagłośnienie skandalu korupcyjnego na linii Grecja-Niemcy nabiera
innego znaczenia w świetle poruczeń kanclerz Angeli Merkel, która
nakłania Grecję do zwalczania korupcji – zauważa w internetowym
wydaniu dziennik „The Independent”.

Także gazeta „Süddeutsche Zeitung” donosi  o  korumpowaniu  przez  niemiecką firmę zbrojeniową
odbiorców sprzętu.

W Grecji aresztowano Antoniosa Kantasa, byłego zastępcę dyrektora ds. uzbrojenia w Ministerstwie
Obrony Narodowej w latach 1996-2002, któremu zarzuca się przyjęcie łapówek w kwocie 8 milionów
euro w zamian za zakup broni przez Grecję – informuje independent.co.uk. Kantas przyznał się do
winy, jednak niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) zaprzecza. Greccy prokuratorzy są
zaskoczeni rozmiarem korupcyjnej siatki, którą Kantas ujawnił w zeznaniach.

„The Independent” wyjaśnia, że w sprawie chodzi o sprzedaż 170 czołgów Leopard 2. Umowa
została zawarta w 2010 roku.

Portal greece.greekreporter.com przypomina natomiast, że w 2000 roku handlarz bronią Dimitris
Papachristos, jako przedstawiciel KMW przekupił greckich urzędników w celu zdobycia lukratywnego
kontraktu na dostawę Panzerhaubitze 2000 (samobieżnej haubicoarmaty kalibru 155 mm, w skrócie
PzH 2000). Kontrakt był wart ponad 190 milionów euro. 

W październiku 2013 roku w najważniejszym procesie pogrążonej w kryzysie Grecji skazano byłego
ministera obrony Akisa Tsochatzopoulosa i 16 innych osób, w tym jego żonę i córkę. Dwie osoby
zostały uniewinnione. Tsochatzopoulos usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Reszta skazanych otrzymała
wyroki  od 6 do 16 lat pozbawienia wolności.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Były minister został aresztowany w kwietniu 2012 roku pod zarzutem prania pieniędzy i oszustw
podatkowych. Był to pierwszy przypadek zatrzymania tak wysokiego rangą urzędnika. Proceder ten
trwał  w  latach  1998-2001.  Nielegalne  płatności  miał  otrzymać  m.in.  od  rosyjskiego  dostawcy
systemu rakietowego TOR M-1 i niemieckiego Ferrostalu za łodzie podwodne.

Akis Tsohatzopoulos został usunięty z partii PASOK w 2011 roku po tym, jak posłowie domagali się
postawienia  go  w  stan  oskarżenia  za  kontrakt  z  2000  roku  na  łódź  podwodną  z  niemiecką  firmą
Ferrostaal.

W kwietniu 2011 roku Serwis Edukacji Antykorupcyjej podawał, że Tsohatzopoulosem interesowali
się rodzimi posłowie oraz niemiecka prokuratura. Chodziło o korupcję przy zakupie niemieckich łodzi
podwodnych dla greckiej marynarki za jego kadencji.

W  2000  roku,  gdy  Tsohatzopoulos  kierował  resortem obrony,  Ateny  zamówiły  dla  swoich  sił
zbrojnych 4 okręty podwodne typu U214. Kontrakt opiewał na kwotę 1,14 miliarda euro, zaś jego
wykonawcą  miało  być  konsorcjum koncernu  Ferrostaal  oraz  kilońskiej  stoczni  Howaldtswerke-
Deutsche Werft.

Niemieccy śledczy wpadli na trop nieprawidłowości przy zdobywaniu kontraktów przez Ferrostaal w
2009 roku, przy okazji prowadzenia podobnego dochodzenia względem koncernu-matki, firmy MAN.
W marcu 2010 roku rozpoczęły się pierwsze rewizje w siedzibie przedsiębiorstwa i przesłuchania
pracowników.  Z  ustaleń  wynikało,  że  czołowa  kadra  zarządzająca  Ferrostaalu  wdrożyła
skomplikowany  system łapownictwa,  który  miał  pomagać  w  zdobywaniu  zamówień  na  całym
świecie. Przedsiębiorstwo miało wypłacić łapówki na łączną kwotę liczoną w setkach milionów euro,
zaś trop prowadził m.in. do Portugalii, RPA i Grecji.

Z ustaleń niemieckiej prokuratury, do których dotarł tygodnik „Spiegel”, a na który powoływała się
europejska prasa, wynikało, iż jednym z prominentnych greckich „odbiorców” łapówek wypłaconych
w zamian za kontrakt miał być właśnie minister Tsohatzopoulos. Jego nazwisko przewijało się w
aktach oskarżenia 2 dyrektorów firmy w związku z tym procederem. W korupcję uwikłani mieli być
również inni wysocy rangą przedstawiciele państwa.

W połowie  2010  roku  europosłowie  oraz  eksperci  ds.  bezpieczeństwa  zaapelowali  do  Komisji
Europejskiej o bliższe przyjrzenie się kontraktom zbrojeniowym państw członkowskich, jak również
towarzyszącym im programom offsetowym, które niosą ze sobą duży potencjał korupcyjny.

Jak  podał  portal  euobserver.com,  miało  to  związek  z  postępującym  śledztwem  w  sprawie
niemieckiego koncernu Ferrostaal, który płacił łapówki przy okazji ubiegania się o kontrakty na
dostawę łodzi podwodnych dla marynarek wojennych Grecji i  Portugalii.  Dochodzenie ruszyło w
marcu  2010  roku.  Prowadziła  je  monachijska  prokuratura.  W  międzyczasie  w  związku  z
geograficznym zasięgiem postępowania  oraz  jego  złożonością  włączyły  się  w  nie  organy  greckie  i
portugalskie.

Już wtedy eksperci zwracali uwagę, iż w branży zbrojeniowej splatają się interesy bezpieczeństwa
państw, a dostrzegalny jest brak jawności oraz niedostatek konkurencji, co stanowi pożywkę dla



korupcji. M. in. argument „bezpieczeństwa narodowego” zezwala na ominięcie unijnych regulacji
zabraniających zawierania umów offsetowych przy okazji podpisywania kontraktów. Z tego wyjątku
od ogólnych uregulowań państwa członkowskie UE skwapliwie korzystają, podpisując umowy na
realizację  przedsięwzięć,  które  z  danym kontraktem zbrojeniowym nie  mają  nic  wspólnego,  a
jedynie są sposobem na skanalizowanie wypłat łapówek bądź na ominięcie przepisów mówiących o
swobodzie konkurencji.
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