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WYŚCIG O FOTEL LIDERA

Od co najmniej kilku lat świat zaczyna postrzegać 

wodór jako paliwo przyszłości i poszukuje technologii 

umożliwiających jego efektywne wykorzystanie. Spo-

śród państw europejskich jednym z najbardziej zainte-

resowanych rozwojem tego sektora są Niemcy. W 

opublikowanej na początku czerwca br. narodowej 

strategii wodorowej wskazali oni za swój cel stanie się 

światowym liderem w rozwoju i eksporcie technologii 

bazujących na tym nośniku energii. Podobne ambicje 

na skalę globalną posiada jednak Japonia, gdzie 

pod koniec kwietnia br. po raz pierwszy w historii do-

konano międzynarodowego transportu wodoru.  

Konkurencja pomiędzy Niemcami i Japonią w 

rozwoju technologii wodorowych może stać się 

motorem, który napędzać będzie coraz efektyw-

niejsze wykorzystanie paliwa, przy jednoczesnym 

spełnianiu celów klimatycznych.  

Choć Niemcy i Japonia, jako jedne z największych 

potęg gospodarczych świata, zaczynają konkurować 

w globalnym wyścigu o miano lidera w rozwoju i eks-

porcie technologii wodorowych, to jednak ze wzglę-

du na specyfikę tych państw i różnice w profilu eko-

nomicznym, każde z nich będzie kłaść nacisk na roz-

wój technologii opartych o wodór w innych segmen-

tach gospodarki.  

W Niemczech dominuje w produkcji przemysłowej 

segment metalowy i maszynowy oraz chemiczny. 

Japonia bazuje przede wszystkim na przemyśle 

elektromaszynowym oraz samochodowym, a tak-

że elektronicznym. 

Warto zatem przyjrzeć się bliżej strategiom energe-

tycznym i wodorowym obu tych państw, aby zrozu-

mieć skalę ich planowanego działania. We wrześniu 

2010 r. niemiecki rząd zatwierdził i opublikował strate-

gię transformacji energetycznej państwa nazywaną 

popularnie Energiewende. Zakłada ona osiągnięcie 

neutralności klimatycznej opartej na redukcji emisji 

gazów cieplarnianych o 80-95% do 2050 r.1, przy jed-

noczesnym zwiększeniu do 65% udziału energii odna-

wialnej w łącznym zużyciu energii już w 2030 r. Ener-

giewende zakłada przy tym przekształcenie scentrali-

zowanej produkcji energii w produkcję rozproszoną, 

co powinno zapewnić oszczędność i zwiększoną wy-

dajność wytworzonej energii.  

1 Redukcja odnosi się do poziomu emisji gazów cieplarnia-

nych w 1990 r.  

Częścią całego programu jest m.in. wycofanie z użyt-

kowania reaktorów jądrowych do 2022 r. i zastąpienie 

ich produkcją ze źródeł odnawialnych. Jednak ze 

względu na duże wahania poziomu wytwarzania 

energii z wiatru i słońca, a także związane z tym pro-

blemy z magazynowaniem, w ciągu najbliższych de-

kad największą rolę w całym tym procesie ma od-

grywać gaz naturalny (także jako LNG). Należy jednak 

podkreślić, że już w 2019 r. udział odnawialnych źródeł 

energii (elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne, 

biomasa) w produkcji energii elektrycznej netto w 

Niemczech wyniósł 46%, co jest równe blisko 240 TWh. 

W związku z tym wodór, który aktualnie nie jest 

uwzględniany w koszyku energetycznym Niemiec, ma 

stać się – obok gazu ziemnego – tym nośnikiem ener-

gii, który pozwoli na dalszą realizację zobowiązań 

klimatycznych. 

Z kolei japoński miks energetyczny wyróżnia się na 

tle państw rozwiniętych nie tylko dużym udziałem 

paliw kopalnych, ale także planami utrzymania ich 

znaczenia. Ma się to jednak dziać równolegle ze 

zwiększaniem udziału odnawialnych źródeł ener-

gii, które docelowo mają stać się jednym z głów-

nych, choć nie dominujących, źródeł energii.  

W ostatnich latach japońskie patrzenie na energetykę 

ukształtowały bowiem dwa zasadnicze czynniki: dą-

żenie do zmniejszenia uzależnienia od ropy naftowej 

(działania w tym celu prowadzone są już od lat 70-

tych XX w.) oraz katastrofa w elektrowni jądrowej 

Fukushima Daiichi (Fukushima I) w marcu 2011 r. 

Ostatnie z tych wydarzeń wpłynęło na zmniejszenie 

udziału energii pochodzenia jądrowego w japońskiej 

energii pierwotnej z 25,1% (2010 r.) do 3,2% (2019 r.), 

którą w znacznym stopniu zastąpiono energią po-

chodzącą ze źródeł kopalnych.  

Zgodnie z przyjętą w kwietniu 2014 r. strategią ener-

getyczną, polityka japońskiego rządu prowadzona 

jest pod hasłem „3E+S” (Energy Security, Economic 

Efficiency, Environmental Protection, Safety) z jed-

noczesnym planem zachowania dywersyfikacji 

źródeł energii.  

Jest to istotne dla kraju uzależnionego od paliw ko-

palnych (w 2010 r. uzależnienie to wynosiło 81,2%, a w 

2017 - 87,4%. W założeniach japońskiego rządu 

wszystkie metody produkcji energii z węglowodorów 

mają być jednak jak najbardziej zaawansowane 

technologicznie oraz wydajne (w obliczu konieczności 
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ograniczenia emisji CO2), czym wpisywać się mają w 

kontekst prób zakończenia stagnacji gospodarczej. W 

założeniach Japończyków, rozwój technologii wodo-

rowych z powodzeniem wypełnia te kryteria i powi-

nien umożliwić postawienie kraju na pozycji jednego z 

liderów w dziedzinie innowacyjnych technologii na 

świecie. Analizując konkurencję niemiecko-japońską 

w sektorze wodorowym warto zaznaczyć, że postawa 

Niemiec jest zbieżna z przyjętą 8 lipca br. strategią 

wodorową Unii Europejskiej, a rozwój sektora odna-

wialnych źródeł energii, w tym technologii wodoro-

wych, ma być podstawowym tematem w czasie 

trwającej od 1 lipca br. prezydencji Niemiec w Radzie 

Unii Europejskiej.

8 lipca Komisja Europejska opublikowała strategię wodoro-

wą dla Unii Europejskiej, w której priorytetowo traktuje się 

wytwarzanie tzw. zielonego wodoru, pozyskiwanego z od-

nawialnych źródeł energii Wodór, zarówno czysty jak i pozy-

skiwany z paliw nieodnawialnych, ma zagwarantować 

państwom UE realizację celów klimatycznych (neutralność 

klimatyczną). Szczególną rolę ma on odegrać w tych sekto-

rach, w których proces dekarbonizacji jest trudny do osią-

gnięcia – chemicznym i hutniczym (produkcja stali). 

 Dofinansowana ma być przede wszystkim budowa elek-

trolizerów, na którą Komisja Europejska planuje przezna-

czyć kwotę rzędu 15 mld EUR. Łącznie do 2050 r. na inwe-

stycje wspierające produkcję „zielonego wodoru” Unia 

zamierza wydać 180 mld EUR. Poszukiwane są też elemen-

ty wpływające na obniżenie kosztów jego wykorzystania, 

wśród których na pierwszy plan wybija się wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury gazowej (zarówno gazu ziemnego, 

jak i LNG) do transportu i dystrybucji wodoru. 

PORÓWNANIE STRATEGII WODOROWYCH NIEMIEC I JAPONII 

Niemcy Japonia 
Transport

Transport oparty na wodorze bądź Ptx (Power-to-X; 

paliwa powstałe przy użyciu „zielonego wodoru”) 

stanowić ma uzupełnienie mobilności opartej na 

energii elektrycznej. Strategia zakłada wykorzysta-

nie wodoru w transporcie ciężkim, kolei, żegludze, 

lotnictwie oraz transporcie wojskowym. Liczba stacji 

tankowania wodoru powinna osiągnąć 100 do 

końca 2020 r. Strategia zakłada szybki rozwój infra-

struktury w 9 regionach wodorowych  - „HyLand”.  

Zwiększenie ilości pojazdów napędzanych ogniwami 

paliwowymi na wodór do: 40 tys. w 2020 r., 200 tys. w 

2025 r. i 800 tys. w 2030 r. Ponadto planowane jest 

zwiększenie liczby autobusów i wózków widłowych. 

Przewiduje się wzrost liczby stacji tankowania wodoru 

do 160 w 2020 r. i 320 w 2025 r. Japończycy chcą 

także promować wykorzystanie wodoru w transpor-

cie ciężkim oraz żegludze (małe statki; wodny trans-

port wodoru w dużej skali – pilotażowy projekt od 

2019 r.). 

Ciepłownictwo
W dłuższej perspektywie zakłada się, że wodór 

(i jego pochodne) ma przyczynić się do dekarboni-

zacji rynku ciepłowniczego. Potencjalnie, według 

niektórych analiz, plany te mogą objąć nawet 16% 

wszystkich budynków w Niemczech. Obecnie pro-

jekty pilotażowe opierają się na małych instala-

cjach CHP zakładających produkcję wodoru.  

Japońska strategia przewiduje zastosowanie wodoru 

jako paliwa do instalacji ciepłowniczych w miej-

scach o utrudnionej możliwości elektryfikacji, a także 

w budownictwie mieszkalnym. Obecnie rozwój rynku 

opiera się o małe instalacje CHP, które docelowo 

mają być zasilane zielonym lub niebieskim wodorem.  

Przemysł 
Strategia zakłada w pierwszej kolejności wykorzy-

stanie szarego wodoru wytwarzanego jako produkt 

uboczny w zakładach chemicznych i petroche-

micznych (np. produkcja amoniaku). Rządowe 

plany przewidują również wykorzystanie wodoru 

wytwarzanego przy produkcji stali. 

Strategia zakłada wykorzystanie wodoru w hutnic-

twie (spalanie koksu – projekt COURSE50), w rafine-

riach czy zakładach chemicznych (np. produkcja 

amoniaku). Dekarbonizacja poprzez wykorzystanie 

wodoru w przemyśle warunkowana jest w strategii 

ceną surowca (poniżej 2,7 Euro/kg) 

Produkcja energii 
elektrycznej  

Wodór ma stać się głównym nośnikiem magazynu-

jącym nadwyżki energii z OZE (szczególnie na pół-

nocy kraju) i tym samym pomóc w bilansowaniu 

sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo, ze wzglę-

du na duże zapotrzebowanie na energię na połu-

dniu kraju, wodór transportowany gazociągami ma 

stanowić alternatywę dla sieci przesyłowych wyso-

kiego napięcia. Strategia wskazuje przy tym na 

kluczową rolę małych instalacji CHP w produkcji 

energii elektrycznej.  

Wodór, definiowany jako nośnik energii, ma posłużyć 

do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, 

tym samym zabezpieczając rozwój i wykorzystanie 

OZE w miksie energetycznym.  

Japonia dąży do skomercjalizowania wodoru w pro-

dukcji energii elektrycznej i osiągnięcia cen produkcji 

prądu z użyciem wodoru na poziomie 0,13 EUR/kWh 

ok. 2030 r. Wymagać to może dostaw do 300 tys. ton 

wodoru rocznie (co ma odpowiadać 1 GW mocy 

produkcyjnej energii elektrycznej). 
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NIEMIECKA PRECYZJA 

10 czerwca br. niemiecki rząd zatwierdził strategię 

wodorową, zgodnie z którą Niemcy chcą stać się 

liderem w zakresie rozwoju technologii opartych o 

ten nośnik energii. Wodór ma być przy tym jednym z 

filarów transformacji energetycznej kraju i stopnio-

wej dekarbonizacji niemieckiego przemysłu. 

Wprawdzie Niemcy zdają sobie sprawę, że najbar-

dziej zrównoważonym ekologicznie paliwem w per-

spektywie długoterminowej jest „zielony wodór”, to z 

uwagi na swoje uprzemysłowienie, ich strategia 

wiele miejsca poświęca również produkcji wodoru 

jako efektu ubocznego produkcji przemysłowej.  

W kontekście przyjętej strategii celem niemiec-

kiego rządu jest wsparcie szybkiego rozwoju glo-

balnego i europejskiego rynku wodoru. Przewidu-

je się, że nastąpi to w ciągu następnych 10 lat. 

Niemcy mają przy tym odegrać istotną rolę w kształ-

towaniu światowego rynku poprzez eksport techno-

logii wodorowych i power-to-X2. Obecnie zużycie 

wodoru w Niemczech wynosi 55 TWh. Zapotrzebo-

wanie na niego ma wzrosnąć do poziomu 90-110 

TWh w 2030 r., z czego 14 TWh ma pochodzić z kra-

jowej produkcji „zielonego wodoru”, która docelo-

wo powinna się podwoić i zaspokoić zapotrzebo-

wanie na poziomie 28 TWh na przełomie 2035-2040 r. 

W perspektywie długoterminowej prognozy wskazu-

ją na osiągnięcie mocy produkcyjnych odpowiada-

jących na zapotrzebowanie na poziomie 140-220 

TWh do 2050 r. Niemniej, zaspokojenie całkowitego 

zapotrzebowania na energię pochodzącą z wodo-

ru, możliwe będzie jedynie poprzez import. Dlatego 

też rząd dopuszcza także wykorzystywanie wodoru 

wytwarzanego z gazu ziemnego – niebieskiego i 

turkusowego (m. in. z Afryki Zachodniej i Północnej).  

Rząd Federalny zakłada wsparcie w wysokości 7 

mld EUR na rozwój technologii wodorowych w kraju 

poprzez dofinansowywanie inwestycji, a także 2 mld 

EUR na inwestycje w duże zakłady produkcyjne w 

krajach partnerskich (w ramach współpracy mię-

dzynarodowej). Część z tych środków ma pocho-

dzić z zatwierdzonego na początku czerwca br. 

pakietu stymulacyjnego (2-letniego programu o 

wartości 130 mld EUR, którego celem jest naprawa 

2 Power-to-X (PtX) jest to ogólny termin określający technologie 

pozwalające na konwersję energii elektrycznej, rozumianej jako 

energia pierwotna, którą można wykorzystać do magazynowania 

nadwyżki z OZE. Power oznacza moc, a X rodzaj energii na którą 

przetwarzana jest nadwyżka energii elektrycznej. W odniesieniu do 

technologii wodorowych najczęściej mówi się o stosowaniu kon-

wersji typu power-to-gas oraz power-to-liquid. 

gospodarki będącej w kryzysie wywołanym pan-

demią i przyspieszenie transformacji energetycznej).  

Należy podkreślić, że niemiecka strategia kon-

centruje się na finansowaniu badań nad techno-

logiami w całym łańcuchu dostaw i zużycia. 

Jednocześnie rząd zadeklarował przeprowadze-

nie odpowiednich zmian w regulacjach podat-

kowych, m.in. zapewniając środki zwiększające 

inwestycje w produkcję wodoru z energii pozy-

skiwanej z farm wiatrowych offshore („zielony 

wodór”).  

Już teraz prowadzonych jest wiele projektów badań 

nad technologiami wodorowymi, np. dotyczących 

wykorzystania i adaptacji istniejącej infrastruktury 

energetycznej (gazowej) na potrzeby transportu i 

magazynowania wodoru. Jednym z takich projek-

tów jest zainicjowany pod koniec ubiegłego roku 

projekt współpracy landu Nadrenia Północna-

Westfalia z Holandią  w zakresie tworzenia między-

narodowych łańcuchów wartości (produkcji i prze-

syłu) dla „zielonego wodoru” w obszarze Morza 

Północnego. 

Niemiecka strategia przewiduje wykorzystanie 

wodoru przede wszystkim w przemysłach che-

micznym, petrochemicznym i metalurgicznym 

(stal), co ma ułatwić dużym koncernom spraw-

niejszą dekarbonizację.  

Poza tym wodór ma być wykorzystywany w trans-

porcie, przede wszystkim ciężkim oraz publicznym 

(autobusy, kolej), żegludze i lotnictwie. Co ciekawe, 

w mniejszym stopniu odgrywać ma on rolę w trans-

porcie lekkim, gdzie rozwija się przede wszystkim 

napędy elektryczne. W ciepłownictwie strategia nie 

zakłada w krótkie perspektywie wykorzystania wo-

doru na szerszą skalę, gdzie w dalszym ciągu zapo-

trzebowanie ma być pokrywane przez gaz. 

Powodzenie niemieckiej strategii wodorowej przy 

jednoczesnym obniżeniu emisyjności gospodarki 

możliwe będzie jednak tylko wtedy gdy zostaną 

utworzone dobrze funkcjonujące łańcuchy dostaw, 

które na obecnym etapie mają charakter jedynie 

partnerstw.  
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ROZWÓJ RYNKU WODORU W NIEMCZECH Z UJĘCIEM ŚREDNIEJ CENY I EMISJI CO2  

*Średnia cena wodoru na podstawie australijskich założeń strategii produkcji zielonego wodoru.  zakładającej produkcję zielo-

nego wodoru przez Australię. Cena CIF (dostawy do portu kraju importera) wodoru z Kataru jest niższa od australijskiej o 0,02 –

0,06 EUR/kg.

*
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SPOŁECZEŃSTWO WODOROWE?

Japonia w 2017 r., jako pierwsza na świecie, zatwier-

dziła Podstawową Strategię Wodorową (jap. 水素基本

戦略; ang. Basic Hydrogen Strategy, BHS).  

Japońska strategia zakłada zwiększenia roli wodo-

ru poprzez rozszerzenie możliwości jego stosowa-

nia, a także obniżenie jego ceny. Do 2030 r. powi-

nien on osiągnąć cenę na poziomie 2,7 EUR/kg, a 

do 2040 r. 1,7 EUR/kg. Taki scenariusz cenowy po-

zwoli na wzrost wykorzystania wodoru po 2030 r., a 

w konsekwencji pogłębi dekarbonizację gospo-

darki.  

Strategia zakłada również integrację wodoru z odna-

wialnymi źródłami energii. Pozbawiona surowców 

Japonia widzi w wodorze sposób na zapewnienie 

krajowi bezpieczeństwa energetycznego i częściowe 

uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców pa-

liw kopalnych. Ponadto ma w tym kontekście ambicje 

społeczne - program rozwoju sektora wodoru promo-

wany jest pod hasłem stworzenia „społeczeństwa 

wodorowego”. Zakłada się również wykorzystywanie 

wodoru w procesach produkcyjnych oraz ciepłownic-

twie. 

Japonia przewiduje dywersyfikację źródeł pozy-

skiwania wodoru, odegranie przewodniej roli w 

rozwoju technologii wodorowych, edukację spo-

łeczeństwa, wzmacnianie współpracy regionalnej, 

a także inwestycje w rozwój międzynarodowego 

łańcucha dostaw, co wynika z niewielkich zaso-

bów surowcowych tego kraju.  

Warto podkreślić, że pochodzące z japońskiego bu-

dżetu inwestycje w ten ostatni element wyniosły już w 

2018 r. 76,5 mln EUR (9,4 mld JPY), Ogólnie Japonia w 

ubiegłych latach przeznacza znaczne fundusze z 

budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji zwią-

zanych z technologiami wodorowymi (przede wszyst-

kim subsydia dla sektora prywatnego w ramach pro-

gramów R&D). W 2017 r. wynosiły one ok. 218 mln EUR 

(26,8 mld JPY), w 2018 r. ok. 231 mln EUR (28,4 mld 

JPY), zaś w 2019 r. już ok. 254 mln EUR (31,2 mld JPY). 

Do celów szczegółowych strategii należą m.in.: 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w

2030 r. do 0,9 mld t rocznie (obniżka o 26% w

stosunku do poziomu z 2013 r.) oraz długofa-

lowo obniżka emisji do poziomu 0,2-0,3 mld t

rocznie w 2050 r. (obniżka o 80%).

 dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii –

celem jest by Japonia nie pozostawała za-

leżna od jednego z rodzajów źródeł energii

 budowa sieci zaopatrzenia w wodór i osią-

gnięcie poziomu dostaw w wysokości 300 tys.

ton wodoru rocznie; ponadto zapewnienie

cen zielonego nwodoru na poziomie ok. 2,7

Euro/kg w 2030 r. wraz z jego komercjalizacją.

 po 2030 r. zmniejszenie ceny zielonego wodo-

ru do poziomu 1,6 Euro/kg  – ma to pozwolić

na równą konkurencję tego surowca z innymi,

tradycyjnymi, źródłami energii

 rozwój technologii związanych z użyciem wo-

doru w dziedzinie produkcji energii elektrycz-

nej czy przemysłu chemicznego

Głównym partnerem strategicznym Japonii jest 

Australia, z którą na początku bieżącego roku 

podpisana została umowa o partnerstwie. Doku-

ment ten zakłada współpracę w zakresie dostaw 

wodoru oraz ogniw paliwowych.  

Japonia i Australia  zobowiązały się do wymiany do-

świadczeń dotyczących narodowych strategii oraz 

bezpieczeństwa produkcji, dystrybucji, składowania 

oraz infrastruktury wodorowej, kształtowanie między-

narodowych regulacji rynkowych, a także pomoc w 

stwarzaniu popytu. Ważnym dostawcą wodoru do 

Japonii jest już Brunei, z którego dostarczany jest nie-

bieski wodór w ramach pierwszego na świecie wodo-

rowego korytarza  dostaw. 

Jednym z założeń japońskiej strategii wodorowej jest 

wdrażanie programów, angażujących zarówno ogra-

ny państwowe, jak i przedstawicieli japońskiego biz-

nesu i przemysłu np. program  SIP Energy Carrier (rea-

lizowany w latach 2014-2018 o budżecie rocznym 26 

mln Euro) czy obecnie prowadzony program “Japan 

H2 Mobility (JHyM)” zakładający budowę 80 nowych 

stacji wodorowych na terenie całej Japonii do 2022 r. 

Joint venture JHyM tworzy ponad 20 podmiotów.  

W marcu br. otwarte zostało Fukushima Hydrogen 

Energy Research Field (FH2R) – największy na 

świecie zakład produkcji „zielonego wodoru” zasi-

lany ze źródeł odnawialnych.  

Inwestorami są Toshiba Energy Systems & Solutions 

Corp. (Toshiba ESS), New Energy and Industrial Tech-

nology Development Organization (NEDO), Tohoku 

Electric Power Corp. oraz Iwatani Corp. Produkcja 

wodoru z tej instalacji ma wynieść 108 kg/h, co jednak 

nie zaspokoi rosnących ambicji Japonii i odpowiadać  

będzie jedynie 0,003 TWh. FH2R docelowo ma produ-

kować ogniwa wodorowe dla samochodów i auto-

busów. W tym roku planowane jest też uruchomienie 
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terminalu skroplonego wodoru w mieście Kobe. Jest 

to inwestycja Industries Ltd. i Iwatani Corp. Jednocze-

śnie na ten rok planowane jest ukończenie terminalu 

skraplającego i przeładunkowego w Australii, realizo-

wanego przez Kawasaki Heavy Industry i mającego 

zapewnić stały łańcuch dostaw australijskiego wodo-

ru do Japonii. 

ROZWÓJ RYNKU WODORU W JAPONII Z UJĘCIEM ŚREDNIEJ CENY I EMISJI CO2 

*Średnia cena wodoru na podstawie australijskich założeń strategii produkcji zielonego wodoru.  zakładającej produkcję zielo-

nego wodoru przez Australię. Cena CIF (dostawy do portu kraju importera) wodoru z Kataru jest niższa od australijskiej o 0,02 –

0,06 EUR/kg.

*
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GŁÓWNE WNIOSKI 

Lider technologii w perspekty-

wie długoterminowej 

W perspektywie długoterminowej to właśnie Japonia ma szan-

sę wyprzedzić Niemcy. Prognozuje się, że to rynek azjatycki uzy-

ska pozycję dominującą, co może dać Japonii lepsze możliwo-

ści rozwoju technologii w łańcuchu wartości poprzez bliskość 

większej ilości rynków zbytu. Warto podkreślić przy tym łatwiej-

szy sposób dostaw wodoru do Japonii, choćby z zaangażowa-

nej w rozwój tego sektora Australii, podczas gdy Niemcy dekla-

rują chęć importu wodoru z Afryki i Bliskiego Wschodu. Osta-

tecznie także różnice w strukturze przemysłu mogą wpłynąć na 

to, że konkurencja w wyścigu technologicznym nie będzie od-

bywać się w ramach tych samych sektorów.  

Społeczeństwo wodorowe? 

Najpewniej dopiero po 2040 

Pomimo przedsięwziętego w 2015 r. planu „społeczeństwa wo-

dorowego” obecnie wydaje się, że Japonia zwolniła tempo ro-

zowju w sektorze wodorowym.  Wprawdzie plany japońskiego 

rządu zakładają konsekwentną eliminację ropy z krajowego 

miksu energetycznego i zależności od niej sektora transporto-

wego, to równocześnie widać dążenie do zwiększenia udziału 

energetyki węglowej. Rządowy plan zakłada wzrost udziału 

paliw niekopalnych, ale nie oznacza to postawienia w całości 

na energetykę odnawialną (w tym jedynie na zielony wodór). 

Aktualne dane wskazują na niewielki procent wykorzystania 

wodoru (w zasadzie jedynie w transporcie samochodowym), 

niemniej plany Japonii, by stać się „społeczeństwem wodoro-

wym”, wydają się ambitną wizją, a rynek wodoru w Japonii 

powinien według strategii rosnąć w dość szybkim tempie. Rea-

lizacja japońskiej polityki wodorowej będzie uzależniona w du-

żej mierze od ceny zielonego wodoru, a sam wodór jeszcze 

przez wiele lat nie stanie się on dominującym źródłem energii.  

Zielony wodór to nie wszystko 

Niemcy, którzy podobnie jak Japończycy borykają się z pro-

blemami związanymi z wypełnieniem celów klimatycznych, o 

wiele bardziej promują strategię „zielony ład”, zaczynając 

transformację swojego kraju od głównej gałęzi gospodarki, 

czyli przemysłu, a nie od transportu jak w przypadku Japonii. 

Kluczem do realizacji niemieckiej strategii wodorowej będzie 

stworzenie skutecznych i działających partnerstw zapewniają-

cych łańcuchy dostaw, podobne do tych tworzonych przez 

rząd w Tokio.  

Unijne wsparcie niemieckiej 

strategii 

Sektory gospodarki wskazane w unijnej strategii jako kluczowe – 

przemysł chemiczny i petrochemiczny, hutnictwo i transport 

ciężki – są jednocześnie sektorami preferowanymi w strategii 

wodorowej Niemiec. Ewidentna korelacja między tymi dwoma 

dokumentami i równoczesna kompatybilność legislacji unijnej z 

niemiecką, mogą w znacznej mierze ułatwić Niemcom walkę o 
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prymat w sektorze. Konieczność wywiązania się z realizacji ce-

lów klimatycznych (obniżka emisji CO2) oraz lobbing ze strony 

interesariuszy biznesowych w znacznej mierze wpływają przy 

tym na determinację władz w promowaniu rozwoju technologii 

wodorowych. Sprzyjająca legislacja, ogromne nakłady finan-

sowe oraz plan wykorzystania potencjału największych sekto-

rów gospodarki, mogą ulokować Niemcy nie tylko na podium 

wśród państw europejskich, ale także w wymiarze globalnym.  

 Konieczna mobilizacja regionu 

Europy środkowo-wschodniej 

Paralelność strategii unijnej z niemiecką pokazuje, że determi-

nacja Berlina realnie przekłada się na konkretne regulacje 

Wspólnoty. Z tego powodu, a także ze względu na uzależnienie 

od przemysłu niemieckiego i łańcuchów wartości tamtejszych 

koncernów, państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej, 

szczególnie Polska, powinny brać pod uwagę ambicje Niem-

ców względem rozwoju technologii wodorowych. Niemcy po-

tencjalnie mogą dążyć do wprowadzenia wymogu udziału 

„zielonego wodoru” w poszczególnych sektorach przemysłu – 

chemicznego, hutniczego, czy transportu ciężkiego – co może 

stanowić wyzwanie dla koncernów chemicznych w regionie, 

czy największego dostawy węgla w Polsce – Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej. 

Szanse dla Polski 

Niewątpliwie kompatybilność polskiej strategii wodorowej z 

unijną zapewniłaby łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego, 

który może okazać się dość hermetyczny. Sprawne wejście na 

wschodzący rynek wodorowy pozwoliłby natomiast polskim 

przedsiębiorstwom na szybki rozwój i zajęcie dogodnej pozycji 

w wyścigu technologicznym. Dotyczy to nie tylko koncernów 

chemicznych czy stalowych, ale także przedsiębiorstw zajmu-

jących się produkcją autobusów, czy taboru kolejowego, czyli 

pojazdów potencjalnie napędzanych wodorem. Ponadto w 

momencie, kiedy Polska jest dopiero na początku drogi w kie-

runku rozwijania potencjału OZE w swoim koszyku energetycz-

nym (planowanie budowy morskich farm wiatrowych, fotowol-

taika), wykorzystanie wodoru może okazać się trafnym rozwią-

zaniem przejściowym w okresie przechodzenia z wysokoemisyj-

nych paliw kopalnych do energii pozyskiwanej z czystych źró-

deł, umożliwiającym pominięcie energetyki jądrowej.  
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