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Podsumowania tekstów 

 

Konsekwencje niedawnych ataków na obiekty Aramco w Królestwie Arabii Saudyjskiej 

Łukasz Przybyszewski 

 

W dniu 14 września br. doszło do ataku na szyby naftowe i rafinerie należące do Saudi 

Aramco (Saudi Arabian Oil Company) w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Operację wykonano 

przy pomocy bezzałogowców oraz pocisków manewrujących. W wyniku zniszczeń zdolności 

Arabii Saudyjskiej w przetwarzaniu węglowodorów spadły od ok. 50 do 75 proc. Naprawy 

potrwają przynajmniej kilka tygodni. Dochodzenie mające wykazać dokładny przebieg 

wydarzeń oraz wskazać agresora wciąż trwa. Atak wywołał znaczne zaniepokojenie  

w regionie, ponieważ może być bezsprzecznie odczytany jako akt wojny. Ponadto precyzja 

w doborze przedmiotu i czasu ataku wskazuje, że strona napadająca na obiekty Aramco 

dysponowała solidnymi informacjami wywiadowczymi. To już druga udana napaść na 

instalacje Aramco w przeciągu ostatniego półrocza. 

Władze w Waszyngtonie oraz w Rijadzie na podstawie wstępnych analiz wnioskują, że 

sprawcą ataku były siły zbrojne Iranu, posiłkujące się najprawdopodobniej wsparciem 

proirańskich bojówek w Iraku. Poparcie dla tej tezy wyraziły też władze Wielkiej Brytanii, 

Francji oraz Niemiec. Przemawiać za tym mają znalezione resztki rakiet na terenie Arabii 

Saudyjskiej oraz najbardziej prawdopodobna trajektoria lotów pocisków manewrujących. 

Władze w Teheranie odrzucają zarzuty i grożą odwetem, jeśli Iran zostałby zaatakowany. 

Niezależnie od tego, które z państw i/lub podmiotów niepaństwowych odpowiada za atak 

na obiekty Aramco, implikacje tego wydarzenia będą znaczące dla przyszłego układu sił  

w regonie Zatoki Perskiej oraz Bliskiego Wschodu. Jeśli to faktycznie Iran dokonał napaści, 

to jest to kolejny ruch manifestujący zwiększenie oporu władz w Teheranie wobec nacisków 

USA, a jednocześnie maksymalizujący możliwe irańskie roszczenia. 

Należy się spodziewać, że jeśli dochodzenie bezsprzecznie udowodni winę Iranu, to 

najprawdopodobniej dojdzie do działań odwetowych ze strony Arabii Saudyjskiej oraz USA. 

Ryzyko eskalacji działań po obu stronach i wybuchu konfliktu jest zatem wysokie. Nie 

wiadomo jednak jaki charakter przybiorą działania odwetowe KAS i USA. Od sposobu ich 

reakcji zależeć będzie dalsze działanie Iranu. Do czasu dalszego rozwoju sytuacji, należy 
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przyjąć, że państwa sojusznicze USA, a także sam Iran, staną się celem działań 

zastraszających (np. cyberataki, sabotaż, inne). Należy spodziewać się, że w przeciągu 

najbliższego roku zostaną przez Teheran podjęte próby przejścia w walkę pośrednią, dzięki 

czemu Iran może potencjalnie zyskać na czasie, jak i na silniejszej pozycji negocjacyjnej. 

 

Rozwój motoryzacji wodorowej w Chinach oraz jego znaczenie dla Polski 

Łukasz Sarek 

 

Rząd ChRL angażuje się obecnie w rozwój wodoru jako paliwa samochodowego. 

Kluczowymi czynnikami skłaniającymi Pekin do tego działania są: znaczne zanieczyszczenie 

powietrza w chińskich miastach i trwający jeszcze do niedawna boom motoryzacyjny, 

bezpieczeństwo energetyczne, dążenie do samowystarczalności oraz wyższość (pod 

wieloma względami) elektrycznych napędów opartych na wodorowych ogniwach 

paliwowych nad napędami bazującymi na bateriach elektrycznych. Chiny są największym 

producentem wodoru na świecie. Obecnie jego produkcja oparta jest przede wszystkim na 

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

rozwiązania oparte na elektrolizie – gdzie szersze zastosowanie miałyby odnawialne źródła 

energii – pozostają jeszcze w tyle za światową konkurencją. Jest to jednak rozwiązanie 

traktowane jako przyszłościowe i chińskie władze dążą do znacznego zwiększenia udziału 

„zielonego wodoru”.  

Chiny są obecnie w początkowej fazie budowania kompleksowego ekosystemu dla 

masowej produkcji i wykorzystania samochodów wodorowych. Uczestnicy rynku stoją 

przed wyzwaniami takimi jak: niewielka liczba stacji do tankowania, słabo rozwinięta 

logistyka i dystrybucja. Rozwój samochodów wodorowych jest wspierany przez chińskie 

władze na poziomie tak centralnym jak i lokalnym. Mimo jednak coraz intensywniejszego 

zaangażowania państwa w rozwój tej branży, Chiny wciąż są na drodze do uzyskania 

przeważającej lokalizacji całego łańcucha produkcji. Chińscy czołowi producenci systemów 

zasilania samochodów wodorowych korzystają obecnie w znacznej części z zagranicznych 

komponentów. Chińskie firmy starają się w związku z tym podejmować współpracę  

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

temu rozwijać własne produkty i rozwiązania. 
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Chińskie władze planują w pierwszej kolejności rozwój segmentu samochodów 

dostawczych i ciężarowych oraz autobusów jak również dostosowanej do nich 

infrastruktury (transport i dystrybucja wodoru). W tych segmentach pojazdów są już  

w ścisłej światowej czołówce, zwłaszcza pod względem masowości produkcji. Chiny obecnie 

wyprzedzają Polskę w poziomie zaawansowania budowy łańcucha produkcji i tworzenia 

wartości w segmencie pojazdów wodorowych. W obu krajach zarówno produkcja jak  

i sprzedaż są jednak dopiero w początkowych fazach, a sukces chińskich producentów, choć 

dość prawdopodobny, nie jest przesądzony.  

Biorąc pod uwagę dotychczasowy dynamiczny rozwój branży samochodów elektrycznych  

w Chinach doświadczenia i kierunki działań chińskich władz i przedsiębiorstw w planowany 

rozwoju motoryzacji wodorowej, która jest kolejny etapem po samochodach elektrycznych, 

mogą być również przydatne dla rozwoju tej branży w Polsce. Jeśli chińskie władze 

pokierują jej 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. 

 

Z czego wynika i co zwiastuje japońsko-koreańska wojna handlowa? 

 

Od lipca trwa japońsko-koreański spór handlowy, który rozgorzał po japońskiej decyzji 

dotyczącej wprowadzenia pozwoleń na eksport do Korei Południowej kluczowych dla 

gospodarki tego państwa chemikaliów, służących między innymi do produkcji 

mikrokontrolerów, wyświetlaczy i pamięci. Oficjalnym powodem wprowadzenia restrykcji 

przez Japonię są względy bezpieczeństwa, ponieważ podejrzewa się, że ze względu na 

rzekomo niedostateczną kontrolę obrotu, eksportowane substancje mogą trafiać do państw 

trzecich, w tym do Korei Północnej. Bardziej prawdopodobnym powodem jest jednak 

powracający w relacjach bilateralnych od lat spór o ocenę przeszłości, a dokładniej kwestia 

odszkodowań dla obywateli koreańskich dotkniętych japońską polityką w latach 1910-1945. 

Japonia uważa, że wszelkie roszczenia uregulowano umową o normalizacji stosunków  

w 1965 roku. Jednakże po wyroku koreańskiego Sądu Najwyższego w zeszłym roku 

nakazano japońskim koncernom zapłatę odszkodowań dla 32 obywateli Korei Południowej,  

a następnie zajęto część ich aktywów w Korei. Seria wydarzeń doprowadziła do eskalacji 
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sporu, który dzisiaj można już nazwać wojną handlową. Oba państwa skreśliły się 

wzajemnie z list zaufanych państw, którym przysługuje preferencyjne traktowanie  

w handlu, a próby mediacji na forum WTO oraz przy wsparciu Stanów Zjednoczonych nie 

przyniosły rezultatu. 22 sierpnia Korea Południowa wycofała się ponadto z umowy  

o wymianie informacji wywiadowczych z Japonią (GSOMIA).  

Napięcie polityczne nie zmniejsza się. Wydaje się, że załagodzenie sytuacji nie jest możliwe 

bez pełniejszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych po jednej ze stron. Przeciągnięcie 

sporu grozi paraliżem wymierzonej w interesy Chin i Rosji koalicji Waszyngtonu, Seulu  

i Tokio. Przedłużający się konflikt handlowy między dwoma kluczowymi sojusznikami USA 

zaburza możliwość skoordynowanego działania i jeśli nie zostanie zażegnany, osłabi do 

pewnego stopnia ugodzi w mocarstwową pozycję i wiarygodność Stanów Zjednoczonych, 

na czym skorzystają Chiny i Rosja. 

Niewiadome są gospodarcze przyczyny tego sporu, ale niewykluczone, że bardziej niż  

o eksport strategicznych chemikaliów chodzi o rywalizację o pozycję na rynku 

półprzewodników (a pośrednio o rywalizację w dziedzinie wdrożeń technologii 5G). Należy 

to traktować jako element walki o przewagę technologiczno-informacyjną, której głównym 

frontem jest obecnie konfrontacja Stanów Zjednoczonych i Chin. Kolejnym uzasadnieniem 

jest chęć zmiany regionalnych i globalnych łańcuchów dostaw na takie, które przypisują 

produkcji japońskiej wyższą wartość dodaną. 

Istnieje poważne ryzyko, że rywalizacja technologiczno-informacyjna spowoduje wzrost 

niepewności, który na pewno będzie miał negatywny wpływ na gospodarkę i finanse. 

Eskalacja wojny handlowej Tokio i Seulu zaburzy łańcuchy dostaw w przemyśle 

elektronicznym. Może ona także spowodować recesję w Korei Południowej i Japonii,  

a także, wraz z innymi niekorzystnymi wydarzeniami (wojna handlowa USA i Chin, obawy 

związane z Brexitem, bankructwo Argentyny i pogarszająca się sytuacja na Bliskim 

Wschodzie), przełożyć się na wybuch nowego światowego kryzysu finansowego. Mimo że 

inwestycje japońskie i koreańskie w Polsce póki co nie wydają się zagrożone, dobra 

koniunktura gospodarcza prawdopodobnie powoli się kończy i powinniśmy przygotowywać 

się do recesji. 
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KOMENTARZ NR 22/ 2019; DATA ZŁOŻENIA: 24.09.2019 

 

Konsekwencje niedawnych ataków na obiekty Aramco  

w Królestwie Arabii Saudyjskiej 

 

W dniu 14 września br. w Królestwie Arabii Saudyjskiej (KAS) doszło do ataku z powietrza na 

zakłady wydobywcze i rafinacyjne Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company)  

w miejscowościach Bughjagh oraz Churajs w północno-wschodniej części Prowincji 

Wschodniej, na zachód od Dammamu. Tereny te są słabo zaludnione oraz silnie chronione  

z uwagi na dotychczasowe próby zamachów terrorystycznych oraz działalność obcych 

wywiadów. Uderzenia dokonano przy pomocy bezzałogowców oraz pocisków 

manewrujących. Mimo że pociski zostały najprawdopodobniej pozbawione wcześniej 

głowicy (wskazują na to fotografie przebitego poszycia zbiorników oraz stan struktury 

zbiorników), doszło do poważnych uszkodzeń, nie tylko samych trafionych obiektów, ale 

także wielu innych miejsc w instalacjach na skutek efektu kaskadowego.  

 

W wyniku ataku zdolności KAS w przetwarzaniu węglowodorów spadły (według różnych 

szacunków) o 50-75 proc. Obiekty te są największymi tego typu na świecie, a zatem na 

skutek ataku światowy rynek węglowodorowy stracił przynajmniej ok. 5,7 mln baryłek 

dziennego wydobycia ropy naftowej, co stanowi ok. 5 proc. globalnego zaopatrzenia  

w ropę. Prace naprawcze mają potrwać przynajmniej kilka tygodni1. 

 

Informacje o ataku 

 

Ataki na instalacje w Bughjagh oraz Churajs wywołały znaczne niepokoje w regionie, 

ponieważ obiekty te mają duże znaczenie w globalnym systemie zaopatrzenia w ropę 

naftową2. Oznacza to, że czyn ten można bezsprzecznie odczytać jako akt wojny.  

 

Saudyjskie obiekty przemysłu petrochemicznego mają znaczenie strategiczne. Większość  

z nich znajduje się we Wschodniej Prowincji KAS, tj. nad Zatoką Perską. Z powodu 

sąsiedztwa tych instalacji z akwenem, który KAS współdzieli m.in. z Iranem, chroni się je  
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w sposób wielowarstwowy. Mimo to stronie atakującej udało się z powodzeniem 

przeprowadzić precyzyjny atak ze z góry zaplanowanym zakresem zniszczeń, które miały 

się dokonać. Operacja była zatem najprawdopodobniej oparta na solidnych danych 

wywiadowczych, szczególnie z zakresu obrazowania satelitarnego, które musiało wskazać 

czy i jakie systemy obrony przed atakiem z powietrza znajdowały się na miejscu. Mimo że 

systemy obronne KAS są przede wszystkim pomyślane jako służące obronie przed atakiem 

od strony Zatoki Perskiej, to pociski manewrujące mogłyby je ominąć. Ponadto, część ataku 

(bezzałogowce) została przeprowadzona z terenów Iraku. Istnieje także możliwość, że różne 

systemy nie są ze sobą wystarczająco sprzężone, aby reagować adekwatnie, lub nie zostały 

odpowiednio szybko dostosowane do tego typu zagrożeń3. W tym przypadku użyto bowiem 

18 dronów (jako amunicji krążącej) oraz 7 pocisków manewrujących4. O ile drony można 

uznać za środek asymetryczny, o tyle pociski manewrujące już nie. Wreszcie rozważyć 

można czynnik ludzki, który mógł zawieść w warunkach realnego zagrożenia, szczególnie 

tego stwarzanego przez szybko przemieszczające się na niewielkiej wysokości pociski 

manewrujące. 

 

W KAS trwa dochodzenie. Rijad oraz Waszyngton po wstępnych analizach wnioskują już 

jednak, że sprawcą ataków był Iran oraz sprzymierzone proirańskie bojówki  

w Iraku (mogły to też być operujące tam jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji 

Islamskiej). Same pociski manewrujące miały być zdaniem USA i KAS wystrzelone z terenu 

Iranu, z południowo-zachodniej prowincji Chuzestan. Oskarżenie, zapewne po zapoznaniu 

się z odpowiednimi informacjami, poparły władze Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec5. 

Argumentację tę ma popierać odtworzona trajektoria lotu pocisków oraz ich szczątki 

odnalezione na terenie KAS. Władze w Teheranie stanowczo odrzucają oskarżenia i grożą 

działaniami odwetowymi, jeśli Iran zostałby zaatakowany6. 

 

Początkowe doniesienia o tym, że ataku dokonali Huti (proirańska szyicka frakcja walcząca 

o kontrolę nad Jemenem) należy uznać za mało wiarygodne. Być może doszło do 

uczestnictwa Hutich w ramach szerszej operacji, ale należy pamiętać, że podobne 

informacje pojawiały się po podobnym ataku w maju na zachodni odcinek ropociągu 

biegnącego z Prowincji Wschodniej ku portowi w Janbu na zachodnim wybrzeżu. Dopiero 
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miesiąc później (w czerwcu br.) Stany Zjednoczone opublikowały wyniki śledztwa, które 

wykazało, że bezzałogowce wystartowały z terenów Iraku, a nie – jak początkowo 

twierdzono – Jemenu. Atak z 14 września jest zatem już drugą tego typu udaną napaścią na 

instalacje Aramco w przeciągu ostatniego półrocza, co stawia KAS (przynajmniej medialnie) 

w kompromitującej sytuacji. 

 

Konsekwencje ataku  

 

Bezpośrednio po ataku doszło do chwilowego skoku w cenach ropy, wynikającego  

z pobierania dodatkowej premii za ryzyko na rynku z przyczyn geopolitycznych.  

W obecnych warunkach nadpodaży ropy naftowej nie należy się jednak spodziewać 

drastycznego wzrostu ceny za baryłkę. KAS uruchomiło sprzedaż ropy z rezerw, co obecnie 

skutecznie zapobiega dalszym wahaniom i stabilizuje saudyjski eksport tego nośnika 

energii. Niemal pewne jest, że nastąpi zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w podobnych 

instalacjach w innych państwach w regionie7.  

 

W związku z tym, że saudyjskie systemy obronne po raz kolejny nie uchroniły rafinerii  

i szybów naftowych przed atakiem, władze USA zdecydowały o wysłaniu kontyngentu 

mającego zmniejszyć podatność KAS na podobne ostrzały. Dokładna liczba żołnierzy oraz 

rodzaju sprzętu i środków bojowych nie została ujawniona (poza relokowaniem niszczyciela 

USS Nitze)8. Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie po ataku zdecydowały 

się w końcu przyłączyć do budowanej przez Waszyngton koalicji morskiej, mającej za cel 

ochronę m.in. Zatoki Perskiej, co dodatkowo odciąży siły USA w tym regionie9. 

 

Arabia Saudyjska oraz Stany Zjednoczone zapowiedziały odwet na Iranie w przypadku 

udowodnienia jego winy. Władze USA jednak najprawdopodobniej nie pozwolą się 

sprowokować do odpowiedzi zbrojnej w nieodpowiednim dla siebie momencie, więc 

decyzje Waszyngtonu mogą w najbliższym czasie wydawać się opieszałe. Samo KAS stoi 

przed dużo większym wyzwaniem, albowiem jeśli podobna akcja zbrojna znów będzie miała 

miejsce, to reperkusje polityczne takiego wydarzenia mogą stać się dla elit KAS ciężkie do 

tolerowania. Gdyby tak się stało, władze w Rijadzie będą najprawdopodobniej silniej dążyć 
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do szybkiego odwetu, ale bez koordynacji działań z Waszyngtonem konsekwencje mogą się 

dla KAS okazać druzgocące. Iran dysponuje znacznymi środkami (wiele rodzajów pocisków 

rakietowych i torped, jak również okręty podwodne klasy Kilo oraz miniaturowe okręty 

podwodne, a także dużą liczbą szybkich łodzi), które mogłyby skutecznie w ripoście 

sprostać siłom saudyjskim oraz zagrozić statkom handlowym. Zasadniczym zatem 

problemem, który powstał w wyniku zbombardowania obiektów Aramco, jest chwilowe 

pogrzebanie możliwości negocjacji w sprawie programu nuklearnego z Iranem, ze względu 

na oskarżanie Teheranu o dokonanie napaści. Jednocześnie wybuch większego konfliktu 

spowodowanego działaniem odwetowym KAS czy USA byłby niekorzystny dla władz  

w Rijadzie i Waszyngtonie, a także w Teheranie. Obecnie zatem żadne wyjście nie jest 

dobre – ani negocjacje, ani odwet10. Wydaje się jednak pewne, że dłuższy brak rozwiązania 

dyplomatycznego może mimo to doprowadzić do eskalacji. W związku z tym bardziej 

pewny jest konflikt, choć nie wiadomo kiedy nastąpi, ani jaką formę i tempo przybierze. 

Same zaatakowane obiekty Aramco, choć cenne i o znaczeniu strategicznym, nie doznały 

zniszczeń na tyle dużych, aby wymagany był natychmiastowy kontratak.  

 

Hipotetyczny sprawca – Iran 

 

Jeśli sprawcą są faktycznie władze w Teheranie, to mogły to uczynić z następujących 

powodów:  

(1) Iran widzi opieszałość reakcji władz USA, które nie są skłonne wzniecać konfliktu  

z Teheranem. Władze w Waszyngtonie preferują obecnie dalsze dławienie irańskiej 

gospodarki sankcjami, co mogłoby stworzyć na tyle dużą presją w strukturach władzy i na 

pograniczu relacji władza-społeczeństwo, że Iran zechciałby w końcu usiąść do negocjacji.  

(2) Teheran uczynił to po to, aby poprzez napaść na zasoby jednego z głównych sojuszników 

USA w regionie wywrzeć nacisk na Stany Zjednoczone. Jeśli tak się stało, to najwidoczniej 

Iran liczy na to, że nawet mimo dowiedzenia winy (czemu Teheran zaprzeczy, zarzucając 

sfałszowanie śledztwa) nie spotka go takie działanie odwetowe, które wymagałoby 

eskalacji. 

(3) Iran mógł spodziewać się braku natychmiastowego kontrataku Saudyjczyków. 

Nadpodaż ropy na rynku jest niekorzystna również dla Arabii Saudyjskiej, zatem 
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równoważenie eksportu zasobami z rezerw ropy naftowej może potencjalnie wpłynąć na  

podniesienie ceny tego nośnika energii w przyszłości. Argument o poniesionych kosztach 

 i potrzebie podwyższenia ceny może być dla Saudyjczyków korzystny przy najbliższych 

obradach OPEC. Saudyjska gospodarka jest na tyle silnie uzależniona od eksportu 

węglowodorów, że władze w Rijadzie zdecydują się na działania odwetowe jedynie  

w ostateczności. Otwarcie konfliktu spowodowałoby najpewniej zniszczenie również wielu 

instalacji saudyjskich, nie tylko irańskich. W związku z tym Iran mógł liczyć na zwiększenie  

w przyszłości własnych przychodów z ograniczonego sankcjami eksportu ropy.  

(4) Władze Iranu są świadome, że przejąwszy statki handlowe zachodnich armatorów 

uzyskały cenny argument w twardych negocjacjach. Mogą bowiem w dogodnym dla siebie 

momencie okazać dobrą wolę i uwolnić zajęte statki lub dalej je przetrzymywać. Obietnice 

uwolnienia ich mogą służyć też jedynie grze negocjacyjnej i badaniu strony zainteresowanej 

odzyskaniem statków. 

(5) Iran najprawdopodobniej liczyłby na to, że nie spotka go żaden atak tak długo, jak długo 

będzie balansował między działaniami agresywnymi i aktami dobrej woli. Teheran 

obstawiałby przy tym na niezdecydowanie władz w Waszyngtonie, co w efekcie mogłoby 

skutkować najwyżej wojną pośrednią z Iranem.  

(6) Władze w Teheranie pozwalają sobie na dalsze przesuwanie „czerwonej linii”, ponieważ 

mogą oprzeć się nie tylko na własnych siłach, ale także wykonać ataki pośrednie przy 

pomocy proirańskich bojówek operujących w Iraku, Jemenie, Libanie oraz Syrii. Takie 

działanie służyłoby jako czynnik odstraszający ewentualnych napastników, ponieważ 

potencjalny front walk rozciągałby się na znacznej części regionu i prowadziłby do dalszej 

destabilizacji. 

 

Wnioski 

 

Z uwagi na napięcia między KAS i USA z Iranem wiarygodność oskarżenia Iranu o atak na 

instalacje w Aramco powinna być bezsprzeczna i przekonująca kluczowych sojuszników 

Stanów Zjednoczonych oraz ekspertów. Oznacza to, że KAS i USA będą dążyły do 

rzetelnego i obiektywnego udokumentowania wyników śledztwa, w czym pomóc mają 

pracujący już na miejscu eksperci ONZ. Wątpliwym jest jednak, aby wyniki dochodzenia 
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wpłynęły na powstanie takiej rezolucji RB ONZ, która spowodowałaby zmianę postawy 

Iranu. Władze Iranu będą liczyć na wsparcie ze strony Rosji oraz Chin11. 

 

Pozostawanie poza akwenem Zatoki Perskiej lotniskowca USS Abraham Lincoln oraz 

rozmieszczenie dodatkowych sił m.in. w KAS świadczy o tym, że na razie Iran osiągnął 

swego rodzaju sukces. Celem władz w Teheranie jest m.in. wyparcie sił USA z Zatoki 

Perskiej12. Irańskie elity dążą do tego, ponieważ obawiają się powtórzenia scenariusza 

wojny brytyjsko-perskiej z 1856-57 r., która zakończyła się porażką Teheranu. Wojna ta 

również rozpoczęła się w wyniku prowokacji ze strony ówczesnej Persji. 

 

Należy spodziewać się dalszych ataków na proirańskie szyickie bojówki (w tym szczególnie 

wchodzących w skład irackiej Sił Mobilizacji Ludowej13) oraz siły irańskie w Iraku, Jemenie  

i Syrii. Oznacza to, że ww. siły podejmą działania odwetowe. Może dojść także do 

cyberataków skierowanych przeciwko USA i sojusznikom władz w Waszyngtonie. 

Prawdopodobne jest, że Iran podejmie kroki mające testować reakcje na naruszanie 

przestrzeni powietrznej i/lub wód terytorialnych sprzymierzonych z USA państw Zatoki 

Perskiej. Możliwe jest również pozorowanie takich działań oraz zwodzenie okrętów 

handlowych (i być może wojennych) poprzez zakłócanie systemów nawigacji. Wydaje się, 

że Iran wciąż nie wykorzystał możliwości spowodowania zakłóceń w cywilnym ruchu 

lotniczym w regionie.  

 

Ocena prawdopodobieństwa wybuchu wojny z Iranem, która najpewniej przerodziłaby się  

w konflikt regionalny, jest w obecnej chwili niemożliwa. Iran wykorzystuje wszystkie 

możliwe środki odstraszające (ofensywne i defensywne) i uwarunkowania (w tym naturalne, 

jak geograficzne i meteorologiczne), ażeby wpłynąć na ocenę przeciwnika w szacowaniu 

ewentualnych strat. Równocześnie Teheran obawia się wzrostu niepokojów społecznych 

oraz cyberataków, które mogłyby w kluczowym momencie zadecydować  

o tym, jak konflikt mógłby się dalej potoczyć. 

 

Można przypuszczać, że jeśli dochodzenie bezsprzecznie udowodni winę Iranu, to 

najprawdopodobniej dojdzie do działań odwetowych ze strony Arabii Saudyjskiej oraz USA. 
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Ryzyko eskalacji działań po obu stronach i wybuchu konfliktu jest zatem wysokie. Nie 

wiadomo jednak jaki charakter przybiorą działania odwetowe KAS i USA, bowiem to sposób 

odpowiedzi na prowokacyjne posunięcia Iranu zadecyduje o tym, czy i jak Teheran 

postanowi o dalszym rozwoju konfliktu.  

 

KAS najprawdopodobniej podejmie starania mające na celu usprawnienie własnych 

systemów obronnych. Ponadto można się spodziewać, że Rijad będzie rozważał użycie 

działań dyplomatycznych, aby poprawić relacje (lub dokonać ich rewizji) z państwami 

kluczowymi dla sprostania ewentualnej konfrontacji zbrojnej z Iranem. Powinno się przy 

tym założyć, że KAS nie będzie szczędzić środków, aby wzmocnić własną pozycję  

w regionie. 

 

W ciągu najbliższego półrocza obserwatorom zaleca się uważne monitorowanie doniesień  

o repozycjonowaniu kluczowych irańskich systemów obronnych (S-300, Bavar 373, inne) 

oraz globalnych i regionalnych wydarzeń politycznych mogących wskazywać dalszy rozwój 

sytuacji w Zatoce Perskiej. W perspektywie krótkoterminowej (najbliższy rok) należy się 

jednak spodziewać, że podjęte zostaną próby przejścia w walkę pośrednią, dzięki czemu 

Iran może potencjalnie zyska czas, jak i silniejszą pozycję negocjacyjną.  
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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 
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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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https://www.caixinglobal.com/2019-05-15/china-boosts-hydrogen-fuel-cell-investment-in-green-energy-
push-101415765.html [dostęp: 26.08.2019].  
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22 Development Potential of Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicles in China …, Liczba pojazdów wyprodukowanych 
i dostarczonych do odbiorców może być znacznie wyższa od pojazdów regularnie wykorzystywanych 
operacyjnie ze względu na procedury rejestracji pojazdów, słabo rozwinięta infrastrukturę itp.  
23 Por. Development Potential of Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicles in China…  

oraz 京东物流正式试用东风特专氢燃料电池货车 (JD Logistics oficjalnie korzysta ze specjalnych pojazdów na 

ogniwa wodorowe), International Hydrogen Fuel Cell Association, 6.03.2018, 
http://chinese.ihfca.org.cn/a2024.html [dostęp: 26.08.2019].  
24 Ballard Announces Planned Deployment of 500 Fuel Cell Commercial Trucks in Shanghai, strona firmy Ballard, 
13.02.2018, https://www.ballard.com/about-ballard/newsroom/news-releases/2018/02/14/ballard-announces-
planned-deployment-of-500-fuel-cell-commercial-trucks-in-shanghai [dostęp: 26.08.2019].  
25 Foton sprzedał już ponad 190 autobusów wodorowych, których rozwój rozpoczął 2006, a pierwsze 
egzemplarze zaprezentował na olimpiadzie w Pekinie. Obecnie rozpoczyna współpracę z Toyotą nad 
autobusami IV generacji. 

Zob. 北汽福田联手丰田、亿华通合作推出氢燃料电池客车 (Foton wspólnie z z Toyotą i podejmuje 

współpracy  nad rozwojem elektrycznych autobusów wodorowych), Sohu, 22.04.2019, 
http://www.sohu.com/a/309574208_114988  
26 Yutong wygrał przetarg na współpracę z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, zob. Yutong 
hydrogen fuel cell buses win the bid in a UN project, Truck Bus News, październik-listopad 2017, 
https://truckbusnews.com/yutong-hydrogen-fuel-cell-buses-win-bid-un-project/ [dostęp: 26.08.2019]. 

Pierwsze autobusy weszły na linię. Zob. 20辆宇通氢燃料电池公交车投入郑州727路 (20 wodorowych 

autobusów Yutong weszło do obsługi linii numer 727 w Zhengzhou), strona Yutong, 18.01.2019, 
https://www.yutong.com/news/mediareports/01/2019ARO63yuiyS.shtml [dostęp: 26.08.2019].  
27 开沃汽车逆境之中开启新图 (Przedstawienie nowego planu w ramach zwrotu Skywell w kierunku pro 

ekologicznym), Xinhua, 24.01.2019  
http://www.xinhuanet.com/auto/2019-01/24/c_1124036816.htm [dostęp: 26.08.2019]. 
28 金龙氢燃料客车上线服务6·18 开创福建氢能客车运营时代 (Autobus wodorowy Kin Long wszedł na linię. 18 

czerwca rozpoczęła się era funkcjonowania transportu wodorowego w Fujian), strona Kin Long, 
https://www.king-long.com.cn/Mobile/Dynamic/Info/14687/Index.html [dostęp: 26.08.2019].  
29 吉利首款"氢"燃料电池客车发布 加满氢气可运营一天  (Geely ogłasza pierwszy model „wodorowego” 

autobusu elektrycznego. Na pełnym tankowaniu możliwy pełny dzień pracy), 30.05.2019, 
https://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2019-05-30/doc-ihvhiews5573823.shtml [dostęp: 26.08.2019].  
30 Development Potential of Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicles in China... 
31 Development Potential of Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicles in China… 
32 China's Hydrogen Vehicle Dream Chased With $17 Billion of Funding, Bloomberg, 27.06.2019, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-27/china-s-hydrogen-vehicle-dream-chased-by-17-billion-
of-funding [dostęp: 26.08.2019].  
33 Liu Zhihua, Zhang Yu, Great Wall Motor bets big on hydrogen fuel cell vehicles, China Daily, 26.02.2019, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/26/WS5c749b98a3106c65c34eb69d.html [dostęp: 26.08.2019].  
34 The Fuel Cell Industry Review 2018...  
Według innych źródeł np. sprzedaż w samym USA w 2017 r. wyniosła ponad 1800 sztuk, w 2018 r. ponad 1700 
szt., a w 2019 r. do lipca ok 1100 sztuk. W Europie po niespełna 200 sztuk.  
Zob. strona http://carsalesbase.com/ [dostęp: 26.08.2019].  
Zbliżone dane przedstawiono w tym źródle: Toyota Motor Europe approaching half a million sales of self-
charging hybrid electric vehicles in 2018, strona Toyota Europe, 10.01.2019 https://newsroom.toyota.eu/toyota-
motor-europe-approaching-half-a-million-sales-of--self-charging-hybrid-electric-vehicles-in-2018/ [dostęp: 
26.08.2019].  
35 Mark Kane, Sales Of Hyundai Nexo Fuel Cell Exceed 1,000 So Far This Year, IsideEEVs, 21.05.2019, 
https://insideevs.com/news/350490/sales-hyundai-nexo-exceed-1000 [dostęp: 26.08.2019].  
36 Hyundai to boost fuel cell system output 13-fold by 2022, Reuters, 11.12.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-hyundai-mobis-hydrogen/hyundai-to-boost-fuel-cell-system-output-13-
fold-by-2022-idUSKBN1OA0D4 [dostęp: 26.08.2019].  
37 Autobauer einigen sich auf E-Mobilität-Strategie, Focus, 21.03.2019, 
https://www.focus.de/finanzen/news/auto-e-ladesaeulen-muessen-wirtschaftlich-attraktiver-
werden_id_10479039.html [dostęp: 26.08.2019].  
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38 Na świecie są również rozwijane inne pojazdy, które nie są przedmiotem niniejszego opracowania np. ponad 
20 tys. wodorowych wózków widłowych w USA.  
Zob. Fact of the Month November 2018: There Are Now More Than 20,000 Hydrogen Fuel Cell Forklifts in Use 
Across the United States, U.S. Department of Energy, https://www.energy.gov/eere/fuelcells/fact-month-
november-2018-there-are-now-more-20000-hydrogen-fuel-cell-forklifts-use [dostęp: 26.08.2019].  
Ta grupa produktów nie jest jednak jeszcze rozwijana w Chinach. Zob. The Fuel Cell Industry Review 2018… 
39 Carrie Hample, Hyundai & H2E: 1,600 fuel cell trucks for Europe, Electrive.com, 15.04.2019,  
https://www.electrive.com/2019/04/15/hyundai-h2e-1600-fuel-cell-trucks-for-european-market/   
[dostęp: 26.08.2019].  
40 Alan Ohnsman, Startup Nikola Bets Hydrogen Will Finally Break Through With Big Rigs, Forbes, 14.04.2019, 
https://www.forbes.com/sites/alanohnsman/2019/04/14/can-a-15-billion-bet-on-fuel-cell-big-rigs-be-a-game-
changer-for-hydrogen/#3864c2affe4c [dostęp: 26.08.2019] oraz Russ Wiles, See the zero-emissions heavy 
trucks that Nikola will build in Arizona —and that could revolutionize the industry, az.central, 17.04.2019,  
https://eu.azcentral.com/story/money/business/2019/04/17/nikola-corp-unveils-zero-emissions-trucks-in-
scottsdale-built-coolidge-arizona/3479907002/ [dostęp: 26.08.2019]. 
Co do nagroda branżowej dla Nikoli zob. Nikola Secures Gold And Silver Project Of The Year Award, Yahoo, 
15.06.2019, https://finance.yahoo.com/news/nikola-secures-gold-silver-project-170142532.html [dostęp: 
26.08.2019].  
41 Hyundai dopiero w czerwcu br. zaprezentował swój pierwszy produkowany seryjnie autobus wodorowy, 
zob. Hyundai’s first mass-produced fuel-cell electric bus begins operation, Pulse, 6.06.2019, 
https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=389625 [dostęp: 26.08.2019].  
42 Japan Fuel Cell Developments... 
43 Geert van Hecke, Fuel cell Electric Bus: It works and it’s ready!, Materiały Van Hool, Oslo, 17.04.2018, 
http://hydrogenvalley.dk/wp-content/uploads/2018/04/8_FCB-OSLO18_VanHool.pdf [dostęp: 26.08.2019]. 
Van Hool pozyskał największe zamówienie w Niemczech, Van Hool to build 40 hydrogen buses for Cologne and 
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Z czego wynika i co zwiastuje japońsko-koreańska wojna 

handlowa? 

 

Geneza sporu handlowego 

 

Podczas japońskiej okupacji Korei w latach 1910-1945, a szczególnie w czasie II wojny 

światowej, Japończycy dopuścili się wielu zbrodni na narodzie koreańskim. Jednym  

z przejawów takiej działalności było wykorzystywanie ludności cywilnej do pracy 

przymusowej w przemyśle zbrojeniowym. Kwestia japońskiej odpowiedzialności jest stałym 

elementem uniemożliwiającym pełne porozumienie i współdziałanie Japonii i Republiki 

Korei (odtąd: Korei Południowej). Po zeszłorocznym wyroku południowokoreańskiego Sądu 

Najwyższego, który uznał roszczenia 32 obywateli Korei Południowej i nakazał wypłatę 

odszkodowań przez japońskie koncerny (Mitsubishi Heavy Industries oraz Nippon Steel; 67-

126 tys. dolarów na osobę) raz jeszcze wzrosło napięcie w stosunkach Seulu i Tokio. Japonia 

zakazała swoim firmom przekazywania wpłat na odszkodowania wynikające z wyroku.  

W odpowiedzi Korea Południowa zablokowała odpowiednią część aktywów należących do 

tych przedsiębiorstw w Korei1. Strona japońska uważa, że wszelkie roszczenia wynikające  

z polityki japońskiej wobec Półwyspu Koreańskiego w latach 1910-1945 zostały już 

uregulowane umową z 1965, kiedy Japonia przekazała rządowi w Seulu 800 mln dolarów  

w ramach pomocy gospodarczej2; co zostało zdaniem Japonii dodatkowo potwierdzone 

innymi przyjaznymi gestami, między innymi deklaracją dotyczącą tzw. „kobiet 

pocieszycielek” z 1995 roku, a także umową z 2015 roku. Umowa ta została jednak 

odrzucona przez nowo wybranego (w 2017 r.) prezydenta Korei Południowej, Moon Jae-Ina. 

Strona koreańska jest tera zdania, że działania Tokio zmierzające do wynagrodzenia 

zbrodni japońskich wobec Koreańczyków są niewystarczające. Eskalacja tego sporu 

prawnego, mającego początek w radykalnie innym spojrzeniu na historię, doprowadziła do 

wywołania przez Japonię sporu z Koreą Południową, który przybrał kształt wojny handlowej. 
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Wojna handlowa 

 

Po szczycie G20 w Osace, którego sztandarowym celem było wzmocnienie poparcia dla idei 

wolnego handlu, premier Japonii Shinzo Abe ogłosił początek wojny handlowej z Koreą 

Południową3. 1 lipca Japonia zapowiedziała wprowadzenie pozwoleń eksportowych dla 

swoich firm, które eksportują do Korei Południowej fluorowodór, fotorezysty i fluorowane 

poliimidy4. Są to substancje potrzebne do produkcji półprzewodników, wyświetlaczy  

i urządzeń elektronicznych, które stanowią wielką część eksportu Korei Południowej. 

Fluorowodór jest również przydatny do produkcji broni chemicznej: w tym przypadku 

Japonia odpowiada jedynie za blisko połowę dostaw, a reszta jest gwarantowana przez 

Chiny i Tajwan. Japonia jest właściwie monopolistą (70-90 procentowy udział) w produkcji 

tych substancji na świecie i dominującym dostawcą dla Korei Południowej. Ograniczenia 

weszły w życie 4 lipca. Oficjalnym powodem wprowadzenia restrykcji są względy 

bezpieczeństwa narodowego. Japonia uznała, że Korea Południowa stosuje niedostateczną 

kontrolę wykorzystania i obrotu tymi substancjami, przez co mogą one trafiać do krajów 

trzecich, w tym do Iranu oraz Korei Północnej. 12 lipca w Tokio odbyło się oficjalne 

spotkanie w celu rozwiązania sporu, ale nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. 

24 lipca Korea Południowa wniosła skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO), licząc 

na poparcie swojej polityki przez inne państwa. 2 sierpnia Japonia skreśliła Koreę 

Południową z listy państw, których dotyczy preferencyjne traktowanie w handlu 

zagranicznym. Decyzja ta wejdzie w życie 28 sierpnia, mimo zapewnień, że spór handlowy 

nie ma na celu pogorszenia stosunków dwustronnych. Spowoduje to dalsze restrykcje 

dotyczące eksportu innych produktów podwójnego wykorzystania. 8 sierpnia Japonia 

poinformowała o przyznaniu pierwszego pozwolenia na dostawę objętych utrudnieniami 

chemikaliów do Korei Południowej5. 12 sierpnia Korea Południowa objęła Japonię własnymi 

restrykcjami6. Pomimo deklaracji z obu stron, że spór powinien być zażegnany, nic takiego 

nie nastąpiło. Te napięcia spowodowały żywiołową reakcję społeczeństwa koreańskiego  

i szeroki bojkot japońskich produktów7. Sondaże wskazują, że bezkompromisowe 

stanowisko rządów obu państw cieszy się poparciem ich społeczeństw i jedynie mniejszość 

nie popiera restrykcji8.  
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22 sierpnia Korea Południowa wycofała się z zawartej w listopadzie 2016 roku z Japonią  

i odnawianej co roku umowy o współpracy wywiadowczej i wymianie informacji (GSOMIA)9. 

Niektórzy obawiają się, że to zmniejszy japońskie zdolności reagowania na zagrożenie ze 

strony Korei Północnej. Inni uważają, że decyzja Seulu nie będzie mieć większego 

znaczenia, ponieważ potrzebne informacje Japonia może uzyskać ze Stanów 

Zjednoczonych. Zakończenie GSOMIA pokazuje jednak, że stosunki Japonii i Korei 

Południowej uległy znacznemu pogorszeniu10. Wypowiedzenie umowy spotkało się  

z negatywną reakcją Waszyngtonu11. 

 

Kluczowa rola Stanów Zjednoczonych 

 

Wygodnie jest postrzegać spór japońsko-koreański jedynie w kontekście historycznym albo 

narodowym, czy widzieć w nim przejaw realizacji krótkoterminowych interesów 

politycznych czy gospodarczych. Równie wygodnie jest postrzegać w tym sporze 

naśladownictwo rewizjonistycznej polityki amerykańskiego prezydenta, a za stworzenie 

przestrzeni do rewizji istniejącego porządku obwiniać Stany Zjednoczone. Są to jednak 

podejścia błędne. Mimo specyficznego charakteru prezydentury Donalda Trumpa oraz 

wywołanej jego polityką wojny handlowej z Chinami, to właśnie polityczna i militarna 

obecność Stanów Zjednoczonych w regionie Azji Północno-Wschodniej najsilniej 

pozytywnie oddziałuje na kształt stosunków dwustronnych Japonii i Korei Południowej  

w dłuższym okresie. Jest tak dlatego, że to właśnie Waszyngton niejako zmusza 

niekompatybilne i rywalizujące ze sobą państwa do współpracy, tworząc szersze koalicje, 

realizujące przede wszystkim geostrategiczne interesy amerykańskie i pełniąc w zasadzie 

funkcję stabilizatora. Czynnik amerykański jest dla tych dwustronnych stosunków 

ważniejszy niż obecność Chin, Korei Północnej czy nawet Rosji, ponieważ tylko w trójkącie 

Waszyngton-Seul-Tokio istnieje możliwość wypracowania wobec tych państw spójnej  

i ponadnarodowej polityki regionalnej. Wszelkie długotrwałe konflikty między sojusznikami 

Stanów Zjednoczonych podkopują również pozycję samego Waszyngtonu, ponieważ 

zaburzają możliwość skoordynowanego działania. Jest to ważne nie tylko ze względu na 

kwestie gospodarcze, ale przede wszystkim mocarstwową pozycję Stanów Zjednoczonych 

na świecie. Dochodzą do tego również kwestie wizerunkowe. Dlatego oczywiste było, że 
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zarówno Japonia i Korea Południowa będą stwarzać presję na Stany Zjednoczone, by te 

poparły jedną ze stron konfliktu albo przynajmniej zaangażowały się w mediacje. Taka 

możliwość została początkowo odrzucona przez prezydenta Trumpa. Jednak 2 sierpnia 

ostatecznie doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Japonii i Korei Południowej 

i amerykańskiego sekretarza stanu Mika Pompeo w Bangkoku. Stany Zjednoczone tym 

samym zostały zmuszone do zaangażowania, co wiąże się z pewnym ryzykiem, gdyż 

zarówno Japonia jak i Korea Południowa liczą na potwierdzenie statusu „pierwszego między 

równymi". Śledząc wydarzenia, nietrudno zauważyć, że póki co mediacje nie przynoszą 

dobrych rezultatów.  

 

Wnioski  

 

Spór koreańsko-japoński pokazuje, jak łatwo nierozstrzygnięte kwestie z przeszłości mogą 

wypłynąć w bieżącej polityce i odbić się cieniem na, na pierwszy rzut oka, wzorowych 

stosunkach bilateralnych. Polityka historyczna może być bardzo skutecznym narzędziem 

realizacji ważnych interesów na innych płaszczyznach, ale tylko jeśli towarzyszy jej realna 

siła. W tym przypadku siła zdaje się stać po stronie Japonii, jednak kwestia opłacalności 

wojny handlowej jest otwarta. Póki co wszystkie zainteresowane strony tylko na niej tracą. 

Jednakże Japonia jest mniej uzależniona od eksportu objętych ograniczeniami substancji niż 

Korea Południowa od ich importu. Zyskują jedynie Chiny12 (zarówno jako potencjalny 

dostawca surowców oraz konkurent – producent i eksporter elektronicznych wyrobów 

użytkowych) oraz Rosja (potencjalny dostawca surowców)13. 

 

Niewiele wiadomo na temat gospodarczych przyczyn wojny handlowej. Prawie na pewno 

nie chodzi o eksport kluczowych chemikaliów. Bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem, 

podobnie jak w przypadku wojny handlowej Stanów Zjednoczonych i Chin, jest walka  

o prymat w dziedzinie produkcji mikrokontrolerów i półprzewodników14. Japonia wiodła 

prym na tym rynku aż do lat 90., lecz później musiała uznać przewagę tańszej konkurencji  

z Korei Południowej, Tajwanu i Chin, a jej udział w produkcji stopniowo malał15. W 2014 roku 

Korea Południowa wyprzedziła Japonię na rynku półprzewodników, co przypisuje się 

wzrostowi sprzedaży mikrokontrolerów pamięci. Obecnie wśród dziesięciu największych 
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producentów półprzewodników na świecie liderem jest Intel (firma amerykańska), Samsung 

jest na drugim miejscu, a pierwsza i jedyna japońska firma w zestawieniu (Toshiba) dopiero 

na dziewiątym (w 2018 w ogóle wypadła z zestawienia)16. Japończycy nadal jednak 

kontrolują największą część rynku maszyn niezbędnych do produkcji mikroprocesorów. 

Niewykluczone, że postanowili właśnie teraz chirurgicznie uderzyć w i tak osłabioną przez 

spadek eksportu wywołany amerykańsko-chińską wojną handlową gospodarkę koreańską, 

a co za tym idzie w firmę Samsung, by zyskać więcej czasu na odbudowę własnej pozycji.  

O tym, że Japończycy nadal chcieliby być istotni na tym rynku świadczy fakt, że jeden  

z największych japońskich miliarderów – prezes firmy Softbank Masayoshi Son – wykupił  

w 2016 roku brytyjską firmę projektującą mikrokontrolery (przede wszystkim do robotów, 

urządzeń mobilnych i urządzeń IoT) Arm Holdings17, a pod koniec czerwca 2018 roku Fujitsu 

wyprodukowała prototyp zaprojektowanego przez tę firmę przełomowego procesora do 

superkomputera18 Fugaku (Post-K)19. Zakup brytyjskiej firmy Son sfinansował częściowo 

kredytem z banku Mizuho, który też blisko współpracuje z firmą Fujitsu (dawniej były 

częścią jednego keiretsu20 Dai-Ichi Kangyo)21. Wojna handlowa Japonii i Korei Południowej 

może być więc widziana jako element gry o przewagę informacyjną i technologiczną (5G  

i Internet rzeczy) na świecie, której głównymi uczestnikami są obecnie Stany Zjednoczone  

i Chiny. Na osłabieniu firm koreańskich w tym segmencie rynku na pewno skorzystają 

przedsiębiorstwa japońskie i amerykańskie (szczególnie Intel, Qualcomm i Apple),  

a pośrednio chińskie (Huawei) i tajwańskie22. Uważa się, że rozpowszechnienie technologii 

5G zrewolucjonizuje przemysł i logistykę, a obecnie to właśnie koreański Samsung oraz 

chiński Huawei są najbliżej wdrożenia tych technologii na masową skalę. Z tej perspektywy 

motywacja do rozpoczęcia wojny handlowej przez Japonię staje się jasna. Dla odzyskania 

przewagi technologicznej i konkurencyjnej przez to państwo bardzo istotna jest zmiana 

regionalnych i globalnych łańcuchów dostaw na takie, które doprowadzają do wytwarzania 

większej wartości dodanej i większej liczby produktów końcowych w Japonii, czyli innymi 

słowy zmiana paradygmatu obowiązującego co najmniej od 25 lat23.  

 

Póki co wzajemne restrykcje handlowe i usunięcie się z kręgu państw zaufanych przez 

Japonię i Koreę Południową spowodują zaburzenie łańcuchów dostaw w przemyśle 

elektronicznym i w krótkim i średnim okresie prawie na pewno przełoży się to na wzrost 
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cen, choćby ze względu na odczuwane przez producentów ryzyko. W zestawieniu z innymi 

negatywnymi czynnikami mogą one również spowodować recesję w Korei Południowej 

(produkty dotkniętych japońską polityką firm to ponad 1/3 koreańskiego eksportu), a potem 

w Japonii. Byłoby to tym bardziej możliwe gdyby na przykład na fali przedłużającej wojny 

handlowej Korea Południowa zrezygnowała ze startu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 

albo ograniczyła swoim obywatelom możliwość wyjazdu do Japonii właśnie w tym istotnym 

dla Tokio okresie, a niepewność gospodarcza wywołałaby krach na rynku akcji i kryzys 

bankowy w Japonii. Gospodarki Japonii i Korei Południowej są jednak tak mocno 

powiązane, że w perspektywie średnio i długoterminowej państwa będą zmuszone znaleźć 

pojednawcze rozwiązanie. Jednakże w miarę trwania sporu rośnie ryzyko, że ten wymknie 

się spod kontroli i doprowadzi do pogłębienia problemów strukturalnych w obu 

gospodarkach, na czym na pewno skorzystają Chiny. 

 

Jak stwierdzono poprzednio, kluczowa dla dalszego przebiegu konfliktu będzie reakcja 

Stanów Zjednoczonych. Waszyngton będzie starał się skłonić Japonię i Koreę Południową 

do przerwania sporu i realizować przy tym własne interesy. Wydaje się, że w obecnej chwili 

Amerykanom najbardziej zależy na powstrzymywaniu potęgi chińskiej, więc będą starać się 

zapobiec rozpadowi antychińskiej koalicji i nadmiernemu zbliżaniu się Korei Południowej do 

Chin. Będą również naciskać na Japonię, by ta ponosiła większe nakłady na utrzymanie 

amerykańskich wojsk na swoim terytorium. Ostatecznie powinni jednak poprzeć Tokio, 

gdyż po odmowie zaangażowania w TPP i początku wojny handlowej z Chinami, nie mogą 

sobie pozwolić na stopniowe wychodzenie Japonii spod kurateli amerykańskiej. Kontrola 

nad terytorium Japonii i japońską potęgą jest bowiem konieczna do utrzymania zdolności 

do projekcji siły przez flotę Stanów Zjednoczonych na całym obszarze Pacyfiku. Korea 

Południowa jest natomiast znacznie słabsza od Japonii i jest dla Stanów Zjednoczonych 

mniej istotnym sojusznikiem.  

 

Polska powinna monitorować japońsko-koreański spór o przeszłość i rozwój wojny 

handlowej w kontekście reakcji Stanów Zjednoczonych i ich ostatecznej decyzji, co do tego, 

kogo poprą w tym sporze. Ze względu na podobieństwo uwarunkowań historycznych, 

gospodarczych i politycznych warto przy tym nakreślić zręczne paralele do obecnej sytuacji 
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polsko-niemieckiej i wyciągnąć właściwe wnioski. Mimo że póki co inwestycje japońskie 

oraz koreańskie (LG Chem) w Polsce nie wydają się zagrożone, wojna handlowa Japonii  

i Korei Południowej jest kolejnym elementem, który radykalnie zwiększa 

prawdopodobieństwo, że rywalizacja handlowo-technologiczna doprowadzi do wybuchu 

nowego regionalnego, a być może nawet światowego kryzysu finansowego. Innymi 

aspektami, które mogą do tego prowadzić są: (1) wojna handlowa USA i Chin (oraz 

powiązana z nią groźba wyprzedaży amerykańskich obligacji; zmitygowanej póki co przez 

wykup tych obligacji przez Japonię); (2) bankructwo Argentyny; (3) perturbacje wokół 

Brexitu i (4) niestabilna, grożąca nową wojną sytuacja w Zatoce Perskiej. Może to wówczas 

oznaczać wystąpienie kilkuletniej globalnej recesji, podobnie jak miało to miejsce w 2009 

roku. Rośnie prawdopodobieństwo, że ten kryzys zacznie się w Azji, podobnie jak kryzys 

1997 roku. Takie kryzysy zawsze powodują odpływ kapitału z rynków mniej rozwiniętych do 

rynków bardziej rozwiniętych, a także wzrost cen aktywów postrzeganych jako bezpieczne 

(na przykład złota). Fakt, że Polska od niedawna uznawana jest za rynek rozwinięty niewiele 

tu zmienia i powinniśmy być gotowi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk gospodarczych, 

takich jak niekorzystna zmiana kursu waluty, zwiększona inflacja, wzrost bezrobocia, krach 

na rynku nieruchomości i akcji, a także spadek zamówień eksportowych, wzrost kosztów 

spłaty naszego zadłużenia zagranicznego i wzrost cen surowców energetycznych.  

Analityk ds. Japonii 
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The consequences of the recent attacks on Aramco facilities in the Kingdom of Saudi 

Arabia 

Łukasz Przybyszewski 

 

On September 14, the Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) oil wells and refineries in 

the Kingdom of Saudi Arabia were unexpectedly attacked. The strike was carried out with 

the use of unmanned aerial vehicles and maneuvering missiles. As a result, Saudi Arabia's 

capacity to process hydrocarbons, Riyadh’s oil output has fallen from around 50 to 75 

percent, according to various estimates. The repairs will last at least several weeks. An 

investigation aiming at reconstructing the exact course of events and establishing the 

aggressor is being carried out. The event caused considerable concern in the region, as it 

could be read as an outright act of war. The precise selection of objects and the timing of 

the attack suggest that the perpetrator’s actions were backed by solid intelligence. This was 

the second successful attack on Aramco installations over the past six months. 

 

Based on preliminary analysis, the authorities in Washington and Riyadh have concluded 

that the entity behind the attack was Iran, most likely supported by pro-Iranian militias in 

Iraq. Great Britain, France and Germany also expressed support for this claim. The remains 

of rocket missiles found in Saudi Arabia and the reconstruction of the missiles’ trajectory are 

presented as evidence to support these conclusions. Tehran rejects these accusations and 

warns of retaliation. Regardless of which states and/or non-state actors are responsible, this 

event will significantly influence the future balance of power in the Gulf region and the 

Middle East. If Iran’s responsibility is proven, the attack will be interpreted as a sign of 

Tehran’s increasing resistance to US pressure. Simultaneously, it will strengthen Iran’s 

negotiating position regarding the most disputed areas of its policy (civil nuclear energy 

program, ballistic missiles).  

 

Having plausible evidence at hand, Saudi Arabia and the US will most probably respond. 

The risk of escalation on both sides to a point of an open conflict is therefore high but the 
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form of retaliation, if any, remains unknown. Further actions of Iran will predominantly 

depend on how KAS and the US will react.  

 

One may consider the following reasons why Iran decided to undertake such a bold action: 

(1) Tehran seems to perceive the hesitation of the US as an indication that Washington is 

not willing to start a conflict, at least not for now. The US authorities currently prefer to 

further suppress Iran's economy through sanctions. The mounting pressure could create so 

much tension in the power structures and in the state-society relations that Iran would 

finally have to take a step back and  negotiate. 

(2) Tehran could have done so in order to exert pressure on Washington by striking the 

assets of a major US ally in the region, instead of directly attacking the US forces. In such 

case,  Iran would not expect any serious retaliation that could lead to further escalation.  

(3) Tehran was perhaps expecting that an immediate Saudi counterattack had been 

unlikely. The oversupply of oil on the market is also not that beneficial for the Saudis, so 

balancing exports with oil reserves could potentially increase the price of hydrocarbons in 

the future. The argument about the costs incurred and the need to increase the price may 

support the Saudis’ willingness to alter the pricing during the next OPEC meeting. The 

Saudi economy is heavily dependent on hydrocarbon exports, and thus Riyadh will only 

retaliate in the last resort, fearing the destruction of its oil facilities and disrupting the oil 

trade. Tehran may be considering similar consequences of a conflict on its own economy. 

The attack may therefore may therefore increase Iran’s revenues coming from oil exports, 

though these are severely limited by sanctions. 

(4) The Iranian authorities are aware that by seizing the commercial cargo ships  belonging 

to Western companies, they have obtained a valuable bargaining chip that could prove 

useful in negotiations. Tehran may, at a convenient moment, in an act of good will release 

the seized ships or keep them and put more demands on the table. 

(5) Iran would most likely hope that there will be no counterattack as long as it skillfully 

balances between aggressive steps and acts of good will. Tehran would bet that this could 

at most result in an indirect war with the US and/or Saudi Arabia. 

(6) Another reason why the authorities in Tehran underestimated the possibility of  

a counterattack stems from its perceptions that the US is hesitating. Iran assumes it might 
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carry out indirect attacks by pro-Iranian militias operating in Iraq, Yemen, Lebanon and 

Syria. The militias served as a cover for the attacks on Aramco and they still serve as a 

deterrent to any foreign aggressor. The potential fighting front could extend  over a larger 

part of the region and would lead to further destabilisation. 

 

Until the situation develops further, it should be assumed that the US allies, as well as Iran 

itself, will become the target of deterring actions (e.g. cyberattacks, sabotage, etc.). It can 

be expected that within one year, some attempts will be made to shift the simmering 

conflict into a continuous, irregular proxy war. It would allow Iran to potentially gain more 

time, as well as build a stronger negotiating position for the future. 

 

Fuel Cell Electric Vehicles in China and Poland  

Łukasz Sarek 

 

A growing number of cars is one of the important sources of pollution in Chinese cities. It 

also drives the rapid increase in demand for oil imports, decreasing China’s energy security. 

These factors are pushing Beijing to look for alternatives. After electric batteries, hydrogen 

seems to have recently gained endorsement and support of the Chinese authorities. Fuel 

cell electric vehicles (FCEV) are being favoured over electric cars and their development has 

gained clear traction. China is the world’s top producer of hydrogen. Currently 95 percent of 

the hydrogen is produced from the hydrocarbons either through gas reforming or coal 

gasification. Domestic solutions based on electrolysis are still lagging behind those used by 

the global leaders and wider use of the renewable energy resources is minimal. Despite this 

Beijing is currently pushing for a much greater share of “green hydrogen” to be produced 

with the use of solar or wind energy. 

China is in the early stage of establishing a complex ecosystem for the mass manufacturing 

and adoption of FCEVs. The number of market players in this field is limited, however, and 

they are facing serious challenges. There are few refueling stations in China as of now and 

the network of hydrogen transportation and distribution is greatly underdeveloped.  

FCEVs’ development is supported by the administration at the central and local levels, 

however. Despite the state’s growing engagement in the industry, China still lags in 
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localisation of the FCEV manufacturing chains. Key domestic vehicles manufacturers use 

mainly foreign components. Chinese companies seek ties and develop cooperation with 

foreign manufacturers to catch up in know-how and technology and to develop more 

advanced products and solutions. 

Chinese authorities have adopted a different approach in the development of FCEVs than 

their Korean or Japanese counterparts. In the early stages of FCEVs development, Chinese 

administration and enterprises are focusing on trucks, buses and logistics vehicles and the 

relevant infrastructure, while adopting and cautiously moving the mass production and 

distribution of passenger cars to post-2020 phase. Chinese enterprises have become world 

leaders in commercial vehicles, especially in terms of sheer numbers of vehicles on roads. 

Poland is clearly behind China in terms of manufacturing chain development and value 

capturing. For now, however, it may said that in both countries industry development is still 

in early stages. That Chinese enterprises will achieve success on this market and become its 

leaders is very likely, but not preordained.  

As the electric car industry has matured and expanded, China became a global leader of this 

market. Hence, the PRC government has recently decided to scale down its subsidies and 

support for this industry. Beijing has instead switched its focus to development of 

hydrogen-powered vehicles. These constitute the next stage of the overall development of 

the Chinese automotive industry. Considering the dynamic expansion of the Chinese 

electric cars industry so far, the directions and actions undertaken by the Chinese 

administration to boost manufacturing and adoption of FCEVs should be closely watched. 

This segment can become the next game changer, as its electric predecessor has become. It 

is quite possible that in a couple of years Polish manufacturers of fuel cell vehicles will face 

highly challenging Chinese competition on the European turf. 

 

The trade dispute between Japan and South Korea: causes and prospects 

 

Since July, Japan and the Republic of Korea (ROK) have been in a trade war. It started with 

growing tensions over the last year’s ruling by the South Korean High Court, which stated 

that the Japanese companies should pay personal compensation to Korean forced 

labourers, who had to support Japan’s arms industry during the Japanese occupation of 
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Korea. The court also ordered to freeze some of the assets of Japanese companies in ROK. 

The government of Japan argues that that South Korean demands were already fulfilled 

with the normalisation treaty of 1965. Tokyo reacted to the court ruling with the imposition 

of export permits for crucial chemicals, which are necessary to sustain South Korean 

semiconductor production. 

Although the most obvious reason of this trade war is a different perception of history, the 

more likely explanation is the ongoing rivalry in microchip manufacturing and the 

implementation of 5G technologies. Japan has been lagging behind in that regard for a few 

years already and is seeking opportunities to regain ground at the expense of South Korean 

companies. The leader in that field will be able to shape the future supply chains and benefit 

more from the international trade. 

The key actor that could help solve the disputes between Tokyo and Seoul is the United 

States. Any conflict between the staunchest allies of America in East Asia undermines their 

position and strengthens that of China. In a short-term perspective, however, American and 

Japanese companies are expected to benefit from the weakening of South Korean 

economy. It is therefore unclear whether the US will maintain neutrality in this dispute. 

The trade war between Japan and Korea is one of the many dangerous factors that may 

cause an outbreak of a major recession and the next economic crisis. The other such aspects 

are: (1) the US-China trade war, (2) the bankruptcy of Argentina (3) the implications of 

Brexit worries and (4) concerns over the possibility of a US-Iran conflict. 


