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Rozwój motoryzacji wodorowej w Chinach i jego znaczenie dla 

Polski 

 

Chiny stały się niekwestionowanym światowym liderem w branży samochodów 

elektrycznych1. Ta silnie subsydiowana branża została jednak w ostatnich miesiącach 

pozbawiona znacznej części dotacji2. Może to doprowadzić do wzrostu cen3, ale 

jednocześnie eliminacji słabszych, funkcjonujących głównie dzięki publicznym pieniądzom 

firm. Chińskie władze doszły do wniosku, że producenci samochodów napędzanych 

bateriami elektrycznymi (BEV) oraz hybryd (PHEV) zostali już wzmocnieni, a cała branża 

osiągnęła wystarczający efekt skali. Wsparcia należy teraz udzielić przede wszystkim 

pojazdom napędzanym wodorowymi ogniwami paliwowym (FCEV). Dotacje dla BEV i PHEV 

zostały znacznie obniżone, ale utrzymano je dla FCEV. Dla rozwoju branży, w której nie ma 

jeszcze efektu skali są to kwoty istotne. W ubiegłym roku dotacje wynosiły 30 tys. usd dla 

samochodu osobowego i między 48 a 79 tys. usd dla samochodów dostawczych, 

ciężarowych i autobusów4. Wagę zmian podkreśla wypowiedź Wan Ganga, byłego ministra 

nauki i techniki w latach 2007-2018, który w czerwcu br. publicznie podkreślił znaczenie 

energii pozyskiwanej z wodoru dla transportu. Wan wskazał, że Chiny są gotowe na 

wdrożenie tej technologii w motoryzacji, podobnie jak już z sukcesem zrobiły to  

w samochodach napędzanych bateriami elektrycznymi5. Wan uważany jest za ojca 

chińskiego sukcesu w branży samochodów elektrycznych6. Jego wypowiedź jest kolejną 

istotną oznaką, że rozwój gospodarki wodorowej – w szczególności w branży 

motoryzacyjnej – zyskuje w Chinach na znaczeniu.  

 

Wodór w motoryzacji 

  

Wodór jest atrakcyjnym paliwem dla przemysłu motoryzacyjnego. Jest to paliwo 

ekologiczne, traktowane jako bezemisyjne7, którego produktem ubocznym jest woda.  

W porównaniu do silników spalinowych napędy samochodów na ogniwa paliwowe, które 

pozyskują z wodoru energię elektryczną mają dużo prostszą konstrukcję, są cichsze, a ze 
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względu na brak procesów spalania nie grzeją się i nie wymagają chłodzenia. Samochody  

i autobusy wodorowe już teraz w początkowych wciąż fazach rozwoju mają dwa razy 

większy zasięg niż elektryczne. Sposób i czas tankowania są zbliżone do tankowania 

samochodów spalinowych, podczas gdy w przypadku samochodów elektrycznych szybkie 

ładowanie zajmuje kilkadziesiąt minut i wymaga ogromnej mocy. Do produkcji baterii  

w samochodach elektrycznych stosowany jest kobalt, którego znaczna część złóż znajduje 

się w Demokratycznej Republice Konga, które jest państwem o wysokim ryzyku 

geopolitycznym8, a wydobycie prowadzone bywa z rażącym naruszeniem praw człowieka9 

lub w sposób co najmniej nieetyczny. Wodór może być pozyskiwany z różnych źródeł, 

szeroko dostępnych. Nowoczesne zbiorniki na wodór są zbudowane z odpornych na korozję 

wodorową kompozytów. Są one zabezpieczone przed samozapłonem, niepożądanym 

rozszczelnieniem i wybuchem podczas wypadku drogowego lub wskutek innych zdarzeń. 

Stacje do tankowania mogą być niewielkich rozmiarów jak np. dostarczane przez norweską 

firmę Nel10 i mogą być stosunkowo łatwo „dostawiane” do już istniejących stacji 

tradycyjnych.  

 

Masowe zastosowanie wodoru w motoryzacji opóźniało się przez wiele lat i wciąż boryka się 

z problemami głównie z powodu wysokich kosztów, które są w znacznej części 

spowodowane brakiem efektu skali. Wynikają one również z obaw o bezpieczeństwo 

stosowania wodoru jako paliwa. Wciąż dość wysokie są koszty pozyskiwania wodoru, który 

dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, przy powszechnie obecnie stosowanych 

technologiach, musi być niemal całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń. Gazyfikacja węgla 

jest technologią szeroko stosowaną, ale dość skomplikowaną i wymagającą z punktu 

widzenia pożądanego poziomu czystości. Możliwe jest również pozyskanie wodoru z gazów 

będących produktem ubocznym procesów produkcyjnych jak np. z gazu koksowniczego. 

Szeroko stosowane jest również pozyskiwanie wodoru z gazu ziemnego. Wszystkie te 

metody opierają się o paliwa kopalne i nie są całkowicie bezemisyjne. Wodór pozyskiwany 

w ich wyniku nie jest w pełni ekologiczny (tzw. wodór szary). Ich główną zaletą jest 

natomiast znaczące obniżenie poziomu emisji i możliwość ich kontroli dzięki skupieniu  

w miejscu produkcji wodoru11. Możliwe jest natomiast obniżenie szkodliwości produkcji 

wodoru dzięki zastosowaniu technologii, które pozwalają na znaczące ograniczenie emisji 
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lub magazynowanie ich produktów (tzw. wodór niebieski). Koszty pozyskania w pełni 

ekologicznego wodoru z OZE (tzw. wodór zielony) – np. w procesie elektrolizy – są wciąż 

znacznie wyższe niż z paliw kopalnych. Wysokie są koszty przekształcania wodoru na 

potrzeby transportu i budowa odpowiedniej infrastruktury logistycznej i dystrybucyjnej. 

Większość tych kosztów może być znacząco obniżona przy uzyskaniu odpowiedniej skali 

produkcji oraz dzięki postępowi technologicznemu12.  

 

Dotychczasowy rozwój motoryzacji opartej na wodorze w Chinach 

 

Kluczowymi czynnikami skłaniającymi Pekin do zaangażowania się w rozwój wodoru jako 

paliwa samochodowego są: znaczne zanieczyszczenie powietrza w chińskich miastach, 

trwający jeszcze do niedawna boom motoryzacyjny, kwestie bezpieczeństwa 

energetycznego, dążenie do samowystarczalności oraz wyższość – pod wieloma względami 

– napędów wodorowych nad elektrycznymi opartymi na bateriach13. 

 

Chiny są największym światowym producentem wodoru. Zarówno obecnie jak  

i w przyszłości będą posiłkowały się jednak również importem, a transport ma być odbiorcą 

między 15 a 34 proc. produkcji wodoru14. Obecnie produkcja wodoru oparta jest w 95 proc. 

na surowcach kopalnych, głównie na reformingu metanu oraz gazyfikacji węgla. Krajowe 

rozwiązania oparte na elektrolizie, gdzie szersze zastosowanie miałyby odnawialne źródła 

energii (głównie słoneczna i wiatrowa) pozostają jeszcze w tyle za światową konkurencją. 

Jest to jednak rozwiązanie atrakcyjne i przyszłościowe. Chińskie władze dążą do 

zwiększenia udziału „zielonego wodoru”. Chiny intensywnie rozwijają produkcję energii  

z OZE, a ze względu na utrudnienia w przesyle energii uzyskanej z OZE z regionów 

produkcji energii do regionów wykorzystania, wodór może być dzięki elektrolizie 

wykorzystany jako metoda magazynowania energii z OZE15.  

 

Chiny są obecnie w początkowej fazie budowania kompleksowego ekosystemu dla 

masowej produkcji i wykorzystania samochodów wodorowych, a uczestnicy rynku stoją 

przed istotnymi wyzwaniami. Na koniec 2018 r. w Chinach było zaledwie nieco ponad 20 

stacji do tankowania wodoru, z których część stanowiły stanowiska demonstracyjne lub 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 31 | wrzesień 2019 
 

20 | Łukasz Sarek 

testowe16. Dodatkowym problemem przy otwieraniu stacji jest ich niejednoznaczny status 

prawny. Logistyka przewożenia wodoru jest wciąż słabo rozwinięta, a dodatkowym 

utrudnieniem jest ograniczenie przewozu ciekłego wodoru wyłącznie do celów wojskowych.  

 

Rozwój samochodów wodorowych jest wspierany przez chińskie władze na poziomie tak 

centralnym jak i lokalnym. Podstawowe założenia zostały sformułowane w XIII Planie 

Pięcioletnim i strategii Made in China 2025. W tej ostatniej wskazano na konieczność 

rozwoju kluczowych produktów i technologii: katalizatorów, membran, elektrod i złączy do 

pracy w wysokich temperaturach. Koordynacją działań administracji państwowej  

i przedsiębiorstw związanych z technologiami wodorowymi zajmuje się China Hydrogen 

Alliance, które jest złożone w znacznej mierze z dużych przedsiębiorstw, głównie 

państwowych. Ze względu na rozmiary państwa budowa ekosystemu dla samochodów 

wodorowych odbywa się przy wsparciu rządu centralnego w wyznaczonych lokalizacjach,  

w których rządy lokalne wspierają budowę infrastruktury oraz udzielają dodatkowych 

dotacji. Głównymi ośrodkami są obecnie Foshan (z pobliskim Yunfu) i Szanghaj. Foshan do 

końca 2018 r. zakupiło ponad 70 autobusów wodorowych, dysponowało 4 stacjami do 

tankowania i budowało kolejne 717. W Szanghaju na koniec 2018 operowało 500 pojazdów 

logistycznych, kilka autobusów, ok. 50 samochodów pocztowych i minibusów i kilkadziesiąt 

samochodów osobowych. Rozwój transportu opartego na wodorze ma miejsce również  

w innych ośrodkach.  

 

Chińskie władze i inne podmioty są aktywne na arenie międzynarodowej jako członkowie 

lub sponsorzy międzynarodowych organizacji i inicjatyw związanych z rozwojem 

technologii wodorowych18. Dzięki temu chińska administracja państwowa oraz 

przedsiębiorstwa mają dostęp do wiedzy i doświadczeń podmiotów zagranicznych,  

a jednocześnie mogą brać udział w kształtowaniu światowego przemysłu wodorowego.  

 

Mimo coraz intensywniejszego zaangażowania państwa w rozwój branży Chiny są wciąż na 

drodze do lokalizacji całego łańcucha produkcji. Chińscy czołowi producenci systemów 

zasilania samochodów wodorowych korzystają obecnie w znacznej części z zagranicznych 

komponentów. Ballard, Hydrogenics i Power Cell dostarczają moduły ogniw paliwowych do 
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chińskich producentów systemów napędowych takich jak Shanghai Re-Fire czy Guangdong 

Synergy. Ci zaś dostarczają systemy producentom samochodów19. Nieco inny model 

stosuje Toyota, która podpisała umowę bezpośrednio z BAIC20. Dzięki wsparciu państwa na 

rynku operują rodzime podmioty jak Sunrise Power, którego moduły wykorzystują w swoich 

samochodach SAIC i FAW. Inne chińskie firmy starają się podejmować współpracę  

z zagranicznymi przedsiębiorstwami dysponującymi technologiami i know-how, by dzięki 

temu rozwijać własne produkty i rozwiązania. Dobrym przykładem jest państwowa firma 

Weichai Power, która ściśle współpracuje z Ceres Power oraz z Ballardem21.  

 

Pod względem ogólnej liczby samochodów chiński rynek jest dynamiczny, ale wciąż 

znajduje się we wstępnej fazie rozwoju. Na koniec 2018 r. po Chinach mogło jeździć łącznie 

ok. 3400 pojazdów wodorowych: samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów.  

W samym 2018 r. sprzedano ok 1500 pojazdów22. Obecnie czołowym producentem 

wodorowych samochodów dostawczych i ciężarowych jest Dongfeng z Wuhan. W 2018 r. 

dostarczył dla Shanghai Sinotran New Energy Automobile Operation (STEN) 500 

samochodów dostawczych, które STEN oddało w leasing firmie JD, gigantowi e-commerce 

JD23. Systemy napędowe dostarczyło Re-Fire bazując na ogniwach Ballarda24. Kluczowymi 

producentami autobusów są Zhongtong, Youngmen i Feichi. Na koniec 2018 r. dostarczyli 

oni większe liczby autobusów do odbiorców: Zhongtong – ok. 800 szt., Youngmen –ponad 

400 szt., Feichi – prawie 390 szt. Wielu jest jednak również producentów zainteresowanych 

tym segmentem, którzy dostarczyli mniejsze liczby pojazdów lub dopiero je wprowadzają: 

Foton25, Yutong26, Skywell27, King Long28 czy Geely29.  

 

Wprowadzanie na rynek samochodów osobowych jest znacznie wolniejsze, a zwiększenie 

jego dynamiki planowane jest po roku 2020. SAIC z modelem Roewe 950 i FAW z wodorową 

wersją Hongqi H5 są jednymi z pierwszych chińskich firm, które planują wprowadzenie do 

masowego użytku samochodów z ogniwami paliwowymi.  
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Perspektywy na przyszłość 

 

Chińskie władze planują w pierwszej kolejności przede wszystkim rozwój segmentu 

samochodów dostawczych i ciężarowych oraz autobusów jak również dostosowaną do nich 

infrastrukturę (transport i dystrybucja wodoru). Przemawiają za tym względy ekonomiczne 

– przedsiębiorstwa i władze lokalne dysponują większymi środkami na poszczególne 

projekty angażujące znaczne liczby pojazdów, co pozwoli na zbudowanie efektu skali. 

Kwestie psychologiczne również odgrywają istotną rolę – indywidualni użytkownicy 

obawiają się o bezpieczeństwo stosowania technologii wodorowych. Pojazdy komercyjne 

korzystają ze zbiorników wodoru o większej pojemności, a jednocześnie niższym ciśnieniu 

35 MPa, które są łatwiejsze w konstrukcji, co także ma znaczenie. W pierwszym okresie 

masowego wprowadzania pojazdów komercyjnych do roku 2020 zostaną jednocześnie 

przeprowadzone szersze testy bezpieczeństwa samochodów pasażerskich, które korzystają 

ze zbiorników dla wodoru sprężonego do ciśnienia 70 MPa.  

 

Te założenia mają odbicie w sformułowanej w 2016 r. przez chińskie władze Technology 

Roadmap for Hydrogen Fuel Cell Vehicles. Według jej założeń do końca 2020 ma być 

operacyjnych ponad 100 stacji tankowania i 5000 pojazdów wodorowych (z czego 60 proc. 

dostawcze i ciężarowe). W 2025 planowane jest ponad 300 stacji i 50 tys. pojazdów (w tym 

już 80 proc. to pasażerskie), a w 2030 ponad 1000 stacji, 1 mln pojazdów, a 50 proc. wodoru 

ma pochodzić z OZE30. Na początku 2019 r. według szacunków ponad 40 nowych stacji 

tankowania miało być w budowie, z czego połowa miała być oddana do użytku do końca br. 

Budowa stacji tankowania wodoru może liczyć na dotację w wysokości ok. 600 tys. usd. 

Chińskie władze wydają się skłaniać do podejścia, że stworzenie infrastruktury do 

tankowania samochodów wodorowych będzie, obok innych zachęt, istotnym czynnikiem 

zachęcającym do ich kupna. W Foshan np. planowane jest do zwiększenie liczby stacji 

tankowania do 57 do 203031. W Szanghaju do 2025 ma powstać ok. 50 stacji.  

 

Coraz większe firmy decydują się na wejście z inwestycjami. Planowane już obecnie 

inwestycje w różne etapy łańcucha produkcji samochodów wodorowych są szacowane na 

ok. 17 mld usd. China National Heavy Duty Truck Group planuje zainwestować 7,6 mld usd  
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w produkcję samochodów wodorowych w Shandongu, a Mingtian Hydrogen 363 mln usd  

w produkcję w Anhui ogniw wodorowych32. Wsparcie państwa i wejście do sektora dużych 

inwestorów branżowych może przyczynić się do uzyskania efektu skali oraz rozwoju 

rodzimych technologii. Chińscy producenci Tianhai Industry, Sinoma i Furui przygotowują 

się do wprowadzenia na rynek zbiorników o ciśnieniu 70 MPa, które mogą być zastosowane 

w mniejszych samochodach osobowych. Możliwe, że kluczem do sukcesu okaże się 

integracja wertykalna łańcucha produkcji i skupienie w ramach jednego koncernu głównych 

etapów produkcji komponentów, części i gotowych samochodów, co planuje państwowy 

Great Wall33. 

 

Pozycja chińskiej motoryzacji wodorowej na świecie 

 

Stany Zjednoczone dominują jako odbiorca wodorowych samochodów osobowych z liczbą 

około 6000 szt. do końca 2018, druga jest Japonia z 2500 szt. Rosną również rynki: koreański  

i europejski. Wśród producentów samochodów osobowych już dostarczonych na rynek 

liderem jest Toyota, która miała sprzedać w ub.r. ok 3000 szt. modelu Mirai34 i planuje do 

2020 r. zwiększyć produkcję do 30 tys. rocznie. Hyundai sprzedał do maja tego roku ponad 

1000 szt. modelu Nexo, z czego większość w Republice Korei35. Firma dąży do osiągnięcia 

produkcji na poziomie 40 tys. szt. w 2022 r.36 Honda również zwiększa – choć znacznie 

wolniej – sprzedaż wodorowej wersji modelu Clarity. Chińskie firmy są w tym segmencie 

jeszcze daleko za firmami japońskimi i koreańskimi, ale również większe europejskie marki 

nie traktują jeszcze tego segmentu priorytetowo odsuwając rozwój na późniejszy okres37.  

 

Chiny są natomiast w ścisłej czołówce producentów wodorowych samochodów 

dostawczych i ciężarowych oraz autobusów38. W tej pierwszej grupie główną konkurencję 

dla firm chińskich stanowi obecnie koreański Hyundai i amerykańska Nikola. Hyundai ma 

dostarczyć 1600 samochodów dostawczych do Szwajcarii39, a zarząd Nikoli podaje wielkości 

zamówień na najbliższe lata na kilkanaście tysięcy sztuk40. Pojazdy obu firm wjadą na drogi 

jednak dopiero w ciągu kilku lat. Chińskie samochody już są w eksploatacji. Planowane 

nowe zamówienia są znacznie większe. Chińskie firmy wiodą również prym  

w segmencie autobusów. Koreańscy41 i japońscy42 producenci dopiero teraz zaczynają 
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wprowadzać swoje produkty na rynek. Najważniejszym producentem na europejskim rynku 

jest Van Hool, który jednak do tej pory oddał do użytku tylko kilkadziesiąt autobusów. Firma 

otrzymała większe zamówienia dopiero w tym i ubiegłym roku43. W tym segmencie chińscy 

producenci pod względem masowości produkcji jak na razie zdecydowanie wyprzedzają 

konkurencję.  

 

Pod względem infrastruktury dystrybucji i transportu wodoru Chiny jeszcze zdecydowanie 

odstają od światowej czołówki. Zarówno Korea Południowa jak i Japonia wdrażają 

długoterminowe strategie rozwoju motoryzacji wodorowej44. Władze koreańskie do 2022 

chcą zwiększyć liczbę autobusów wodorowych do ok. 2000 szt. W Korei na koniec 2018 

działało zaledwie 15 stacji, ale do końca 2019 ma ich powstać dodatkowo ponad 7045. Do 

2030 ma powstać 520 stacji tankowania, a na ulicach ma być 80 tys. taksówek, 40 tys. 

autobusów i 30 tys. samochodów dostawczych46. W Japonii już teraz jest ok. 100 stacji do 

tankowania wodoru47, a do 2025 ich liczba ma wzrosnąć do 32048,.  Do 2030 ma być około 

900 stacji tankowania, 1200 autobusów, 800 tys. samochodów używających ogniw 

paliwowych49. W Niemczech obecnie jest ponad 60 stacji tankowania wodoru50. Również  

w innych państwach europejskich powstają i są planowane kolejne stacje, także w ramach 

projektów finansowanych przez UE51.  

 

Polska motoryzacja wodorowa  

 

Produkcja pojazdów wodorowych w Polsce dopiero się zaczyna. Jedynym liczącym się 

producentem, który już oferuje gotowy produkt jest producent autobusów Solaris, który już 

otrzymał zamówienie na swoje produkty z Włoch52. Od premiery prototypu samochodu 

osobowego Premier (zaprojektowanego przez zespół naukowców z AGH i WAT), do której 

doszło trzy lata temu53, brak informacji o znaczących postępach w projekcie. W Polsce nie 

ma również rodzimych producentów ogniw paliwowych, membran oraz systemów 

napędów, którzy byliby już gotowi do produkcji masowej lub byliby w stanie podjąć się tego 

w najbliższym czasie. 
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Od strony możliwości produkcji wodoru na potrzeby motoryzacji Polska dysponuje już 

pewnymi możliwościami. JSW planuje wykorzystanie gazu koksowniczego do pozyskania 

wodoru na potrzeby elektromobilności54. Dla uzyskania wodoru o odpowiedniej czystości 

potrzebuje pozyskać technologię separacji wodoru z Japonii lub Chin55. Grupa Azoty 

produkuje wodór z gazu ziemnego o pożądanej dla samochodów czystości56. 

Zaawansowany w produkcji wodoru w procesie reformingu gazu jest również Lotos. Energa 

prowadzi badania nad reformingiem biogazu, a PGNiG nad pozyskiwanie wodoru w drodze 

elektrolizy z OZE57. Brak jest jednak infrastruktury do dystrybucji i transportu wodoru. Na 

terenie Polski nie ma ani jednej stacji do tankowania samochodów wodorowych.  

W najbliższych latach planowanych jest tylko kilka58. Brak jest jeszcze nie tylko 

infrastruktury, ale również spójnej koncepcji transportu wodoru. Na przykład firma Gaz 

System jest na etapie badań możliwości przesyłu wodoru razem z gazem ziemnym przy 

pomocy sieci gazociągowej59.  

 

Planując rozwój ekosystemu dla pojazdów wodorowych w Polsce60 warto zwrócić uwagę na 

sytuację na chińskim rynku, gdyż niektóre rozwiązania mogą być przydatne również  

w naszym kraju. Jeśli chińskie władze pokierują jego rozwojem tak jak w wypadku pojazdów 

elektrycznych, polscy producenci autobusów oraz innych pojazdów napędzanych wodorem 

mogą za kilka-kilkanaście lat stanąć w obliczu silnej chińskiej konkurencji, tak jak ma to 

miejsce obecnie w segmencie autobusów o napędzie elektrycznym, a warto śledzić 

poczynania i plany konkurencji.  

 

Polski Solaris jest obecnie jednym z czołowych producentów autobusów elektrycznych  

w Europie, z 17 proc. udziałem w rynku61. Jego głównym konkurentami są holenderski VDL  

z 13 proc. udziałem oraz ubiegłoroczny lider – chińska BYD z 25 proc. udziałem w rynku. 

Chińska firma w ciągu kilku zaledwie lat skutecznie weszła na trudny europejski rynek  

i próbuje konkurować z Solarisem również w Polsce. Sprzedaż w Europie zwiększa również 

inna chińska firma, Yutong, która w ubiegłym roku miała 9 proc. udział w rynku. Rosnąca 

konkurencja na rodzimym rynku zmusiła chińskich producentów do aktywniejszego 

pozyskiwania klientów za granicą. Potencjał BYD, Yutonga i innych czołowych chińskich 

producentów jest nieporównywalnie większy niż europejskich –  w tym polskich – firm. 
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Można spodziewać się w najbliższych latach rosnącej presji ze strony chińskich 

producentów. Solaris jest obecnie jedynym liczącym się w Europie polskim producentem 

autobusów elektrycznych62. W innych segmentach samochodów elektrycznych polskich 

producentów brak. W braku rodzimych przedsiębiorstw na poszczególnych etapach 

łańcucha produkcji polski rząd stara się zbudować branżę bazując na zagranicznych 

inwestycjach63. To, czy w przyszłości liczniejsze grono polskich przedsiębiorstwa będzie  

w stanie skutecznie konkurować z firmami chińskimi i z innych państw – nie tylko  

w autobusach napędzanych wodorem, ale również w innych segmentach pojazdów 

opartych na tym paliwie – zależy w znacznym stopniu również od wsparcia tworzenia  

i rozwoju branży ze strony polskich władz i sposobu jego realizacji.  

 

Wnioski 

 

Pod względem zaawansowania budowy łańcucha produkcji i tworzenia wartości  

w segmencie pojazdów wodorowych Chiny obecnie wyprzedzają Polskę. Jednakże w obu 

krajach zarówno produkcja jak i sprzedaż są dopiero w początkowych fazach i sukces 

chińskich producentów, choć dość prawdopodobny, nie jest przesądzony. Biorąc pod uwagę 

dotychczasowy rozwój branży samochodów elektrycznych w Chinach, doświadczenia  

i kierunki działań chińskich władz i przedsiębiorstw w rozwoju motoryzacji wodorowej mogą 

być również przydatne dla rozwoju polskiej motoryzacji.   

 

W szczególności warto zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

– przyjęta w Chinach kolejność rozwoju poszczególnych segmentów: najpierw samochody 

dostawcze i ciężarowe oraz autobusy, osobowe w drugiej kolejności; 

– zaangażowanie państwa w finansowanie i wspieranie badań i rozwoju udzielane zarówno 

ośrodkom naukowo-badawczym jak i przedsiębiorstwom; 

– dążenie do możliwego maksymalnego zlokalizowania całego łańcucha produkcji od 

wytwarzania wodoru po produkcję gotowych pojazdów, a jeśli nie jest to możliwe przede 

wszystkim przy udziale rodzimych przedsiębiorstw: przyciąganie zagranicznych inwestorów 

branżowych;  
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– zaangażowanie administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym w tworzenie 

infrastruktury i pozostałych elementów ekosystemu dla samochodów wodorowych; 

– rozwój i w miarę postępu technologicznego wdrażanie technologii pozyskiwania wodoru  

z odnawialnych źródeł energii i zwiększanie udziału „zielonego wodoru” w miejsce 

pozyskiwanego z paliw kopalnych; 

– zdefiniowanie i eliminacja barier prawnych jako elementu spowalniającego rozwój branży; 

– zamówienia publiczne jako element budowy efektu skali w początkowym etapie rozwoju 

segmentu i w efekcie obniżenia kosztów produkcji i eksploatacji pojazdów wodorowych. 

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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