
 

Vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškis. 2021 m. gruodis 

 

2021 m. Vandenilio energetikos apžvalga 

Štai ir praėjo beveik metai, nuo išleisto pirmojo vandenilio energetikos asociacijos naujienlaiškio. 

Vandeniliui, kaip ir visai žaliajai energetikai, šie metai buvo išties išskirtiniai, o susidomėjimas 

pačia vandenilio energetika visame pasaulyje augo kaip niekad sparčiai. Kaip niekad sparčiai augo 

ir susidomėjimas vandenilio energetika Lietuvoje: pradėta rengti vandenilio energetikos 

strategija, buvo organizuoti įvairūs renginiai Prezidentūroje, ministerijose, Seime, jaučiamas 

didelis susidomėjimas iš pramonės įmonių, padaugėjo verslo-mokslo institucijų susitikimų, kur 

pagrindinė arba viena iš susitikimo temų – vandenilio energetika, ir t.t. Šis „vandenilio bumas“ 

buvo jaučiamas ir mums rengiant naujienlaiškį. Vien per pirmąją šių metų pusę, H2 energetikos 

naujienlaiškio prenumeratorių skaičius išaugo iki 100 ir vis dar auga toliau! Savo ruožtu, per šiuos 

metus publikavome 12 naujienlaiškių, kuriuose daugiau nei 50 itin svarbių su H2 energetika 

susijusių naujienų aprašomų plačiai ir daugiau nei 60 trumpųjų nuorodų į kitas su H2 energetika 

susijusias naujienas. Tikime ir tikimės, jog toks susidomėjimas vandenilio energetika išliks ir kitais 

metais. Taigi, šiame, paskutiniame 2021 m. naujienlaiškyje trumpai apžvelgsime kas svarbiausio 

šiais metais įvyko vandenilio energetikos srityje.  

Nacionalinės Vandenilio strategijos 

Natūralu, jog augantis susidomėjimas vandenilio technologijomis paskatino nacionalinių 

vandenilio strategijų rengimą. Kanada, Vokietija, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija ir kitos šalys 

savo nacionalines vandenilio strategijas paskelbė 2020 m. Visgi, šalių, pristačiusių savo strategijas 

2021 m. taip pat buvo nemažai: Čekija, Vengrija, Japonija (koreguota „Green Growth Strategy“), 

Norvegija („Government Hydrogen Strategy“ išleista 2020 m., o „Hydrogen Roadmap“ – 2021 

m.), Jungtinė Karalystė ir kt.  

Valstybių, išleidusių strategijas 2021 m. pagrindiniai vandenilio energetikos tikslai. 

Valstybė Dokumentas 
Tikslai  

(iki 2030 m. ) 
Gavyba Panaudojimas 

Įsipareigotos 
valstybės 

investicijos 

Čekija 
Hydrogen 
Strategy 

97kt H2/m1 Elektrolizė 

• Pramonė 
(chemikalų 
gamyba) 

• Transportas 

Nėra 
informacijos 

Vengrija 
National 

Hydrogen 
Strategy 

Produkcija viso: 
36kt H2/m 

4800 FCEVs2 
20 HRS3 

Elektrolizė /  
Iškastinis 

kuras su CCS5 

• Elektros tinklai 

• Pramonė 

• Transportas 

Nėra 
informacijos 

https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/strategicke-projekty/2021/9/Hydrogen-Strategy_CZ_2021-09-09.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/strategicke-projekty/2021/9/Hydrogen-Strategy_CZ_2021-09-09.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/a/a2/a2b/a2b2b7ed5179b17694659b8f050ba9648e75a0bf.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/a/a2/a2b/a2b2b7ed5179b17694659b8f050ba9648e75a0bf.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/a/a2/a2b/a2b2b7ed5179b17694659b8f050ba9648e75a0bf.pdf


 

Japonija 
Green Growth 

Strategy 

Suvartojimas: 
3Mt H2/m. 

800 000 FCEVs 
1200 autobusai 

900 HRS 

Elektrolizė /  
Iškastinis 

kuras su CCS 

• Pastatai 

• Elektros tinklai 

• Pramonė 
(plienas) 

• Rafinavimas 

• Laivyba 

• Transportas 

Apie 5,75 
mlrd. Eur iki 

2030 m. 

Norvegija 
Hydrogen 
Roadmap 

Nėra 
informacijos4 

Elektrolizė / 
Gamtinės 

dujos su CCS 

• Pramonė 

• Laivyba 

• Transportas 

18,5 mln. Eur 
iki 2022m. 

Jungtinė 
Karalystė 

UK Hydrogen 
Strategy 

5 GW mažai CO2 
į aplinką 

išskiriančių 
gamybos 
pajėgumų 

Elektrolizė / 
Gamtinės 

dujos su CCS 

• Aviacija 

• Pastatai 

• Elektros tinklai 

• Pramonė 

• Rafinavimas 

• Laivyba 

• Transportas 

Apie 1,15 
mlrd. Eur iki 

2030 m. 

1- metus; 

2- lengvosios transporto priemonės su kuro elementais; 

3- vandenilinės kolonėlės;  

4- Norvegijos strategija apibrėžia vandenilio technologijų konkurencingumo ir projektų diegimo tikslus; 

5- Anglies sugaudymo ir saugojimo technologijos. 

Tarpvyriausybiniai susitarimai 

Didėjant susidomėjimui vandenilio technologijomis, šiais metais buvo pasirašyta išskirtinai daug 

tarpvyriausybinių susitarimų vandenilio plėtros srityje. Lyderė šioje srityje – Vokietija, kuri šiemet 

pasirašė sutartis su Australija, Kanada, Čile ir Saudo Arabija. Verta paminėti, jog 2020 m., Vokietija 

pasirašė sutartį ir su Maroku. 

Dvišaliai tarpvyriausybiniai susitarimai dėl bendradarbiavimo vandenilio plėtros srityje pasirašyti 

2021 m. 

Šalys Tikslai 

Vokietija – Australija 
Suformuluoti naujas iniciatyvas, siekiant paspartinti vandenilio pramonės 
plėtrą, įskaitant vandenilio tiekimo grandinę. Didelis dėmesys bus skiriamas 
technologijų vystymui ir plėtrai, bei galimų kliūčių nustatymui. 

Vokietija – Kanada 
Atsinaujinančių energijos išteklių integracijos skatinimas, technologinių 
inovacijų skatinimas ir bendradarbiavimas vandenilio energetikos srityje. 

Vokietija – Čilė 
Stiprinti bendradarbiavimą žaliojo vandenilio plėtros srityje ir įvardinti 
perspektyvius projektus. 

Vokietija – Saudo 
Arabija 

Bendradarbiauti gaminant, perdirbant ir transportuojant vandenilį gaunamą 
iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

Marokas – Portugalija 
Išnagrinėti galimybes ir veiksmus, kurių reikia norint plėtoti 
bendradarbiavimą gaminant vandenilį iš atsinaujinančių energijos išteklių. 

https://ewb-c.infocreate.co.jp/ewbc/_pt_pdf.html?&id=0.7985243034412128&siteId=003_meti#!lang=en&file=https%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fenglish%2Fpress%2F2020%2Fpdf%2F1225_001b.pdf
https://ewb-c.infocreate.co.jp/ewbc/_pt_pdf.html?&id=0.7985243034412128&siteId=003_meti#!lang=en&file=https%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2Fenglish%2Fpress%2F2020%2Fpdf%2F1225_001b.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20202021/id2860081/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20202021/id2860081/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1011283/UK-Hydrogen-Strategy_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1011283/UK-Hydrogen-Strategy_web.pdf


 

Nyderlandai – Čilė 
Užmegzti struktūrinį dialogą dėl žaliojo vandenilio importo-eksporto 
koridorių plėtros, derinant investicijas ir palengvinant privataus sektoriaus 
bendradarbiavimą. 

Japonija – Jungtiniai 
Arabų Emyratai 

Bendradarbiauti kuriant technologijas, reglamentavimo sistemas ir 
standartus, siekiant sukurti tarptautinę vandenilio tiekimo grandinę. 

Singapūras – Naujoji 
Zelandija 

Skatinti bendradarbiavimą kuriant mažai CO2 į aplinką išskiriančio vandenilio 
ir jo darinių tiekimo grandines ir stiprinti bendradarbiavimą MTP srityje. 

Singapūras – Čilė 
Stiprinti bendradarbiavimą įgyvendinant projektus ir iniciatyvas, skatinančias 
vandenilio naudojimą keičiantis informacija ir kuriant tiekimo grandines bei 
partnerystes. 

 

Kitos svarbios 2021 m. vandenilio energetikos naujienos 

• „Vandenilio projektai, kurių vertė 300 mlrd. USD, sparčiai skatina žaliojo H2 kainos 

mažėjimą“. Daugiau nei 30 šalių pasitvirtino nacionalines H2 vystymo strategijas ir biudžetą, 

o visame pasaulyje planuojami apie 20 H2 gamybos ir jo panaudojimo projektai, kurių suminė 

vertė – daugiau nei 300 mlrd. USD. Plačiau kovo mėn. naujienlaiškyje. 

• „Studija apie vandeniliu varomas sunkiąsias transporto priemones“. 2020 m. gruodžio 15 d. 

buvo pristatyta Vandenilio kuro elementais varomų sunkiųjų transporto priemonių studija, 

kurią parengė Bendras kuro elementų ir vandenilio jungtinė bendrovė (Fuel Cells and 

Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)). Studijoje pateikiama išsami analizė apie vandenilio 

kuro elementus (FCH) naudojančio sunkiojo transporto potencialią rinką. Plačiau balandžio 

mėn. naujienlaiškyje. 

• „ES Parlamentas pritarė mažai taršaus (mėlynojo) vandenilio plėtrai“. Europos Parlamentas 

pritarė ES vandenilio strategijai, kuri remia mažai CO2 išskiriančio vandenilio gamybą iš 

iškastinių dujų, kaip tiltą siekiant gamybos iš 100% atsinaujinančių išteklių. Plačiau gegužės 

mėn. naujienlaiškyje. 

• „Kinija nustoja subsidijuoti energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos išteklių“. Nuo š.m. 

rugpjūčio mėn. Kinija nustoja subsidijuoti saulės ir sausumos vėjo jėgainių statybų projektus, 

kadangi reikalingos įrangos kaina ženkliai sumažėjo. Kinija tapo pasaulio lydere pagal saulės 

ir vėjo energijos pajėgumus bei išplėtojo atsinaujinančios energijos išteklių įrangos gamybą. 

Plačiau liepos mėn. naujienlaiškyje. 

• „Jungtinės Karalystės vandenilio strategija“. JK vyriausybė š. m. rugpjūčio mėn., t. y. prieš 

lapkričio mėn. Glazge įvyksiančią JT klimato kaitos konferenciją (žinoma kaip COP26), pristatė 

ilgai lauktą H2 energetikos plėtros strategiją. Joje numatyta iki 2030 m. pasiekti 5 GW galios 

mažo CO2 kiekio H2 gamybos pajėgumus. Plačiau rugpjūčio mėn. naujienlaiškyje. 

• „Įmonė SSAB pirmoji pasaulyje pradėjo gaminti plieną nenaudodama iškastinio kuro“. 

Švedijos pagrindinė plieno pramonės bendrovė SSAB paskelbė, kad pagamino plieną 

nenaudodama iškastinio kuro ir jau pristatė jį klientui. Tai svarbus žingsnis kuriant geležies ir 

https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/03/VEA_naujienlaiskis_2021-kovas.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/04/VEA_naujienlaiskis_2021-balandis.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/04/VEA_naujienlaiskis_2021-balandis.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/06/VEA_naujienlaiskis_2021-geguze.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/06/VEA_naujienlaiskis_2021-geguze.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/08/VEA_naujienlaiskis_2021-liepa-1.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/08/VEA_naujienlaiskis_2021-rugpjutis.pdf


 

plieno gamybos grandinę nenaudojant iškastinio kuro bei naujas vandenilio energetikos 

technologijų panaudojimo etapas. Plačiau rugpjūčio mėn. naujienlaiškyje. 

• „138 Lenkijos įmonės įsipareigojo kurti vandenilio ekonomiką“. Dokumentą „Sektorinis 

susitarimas dėl H2 ūkio plėtros Lenkijoje“ šių metų spalio 14 d. Varšuvoje pasirašė 138 

subjektai, atstovaujantys įvairiems ūkio sektoriams, kuriuose H2 gamyba, perdavimas, 

saugojimas ir panaudojimas ateityje užims esminę vietą. Plačiau spalio mėn. naujienlaiškyje. 

• „INEOS koncernas investuos 2 mlrd. eurų į žaliojo vandenilio gamybą visoje Europoje“. INEOS 

koncernas paskelbė investuosiantis daugiau kaip 2 mlrd. Eurų į žaliojo H2 gamybą visoje 

Europoje. Koncernas planuoja statyti vandenilio gamyklas Norvegijoje, Vokietijoje, Belgijoje, 

taip pat planuoja investicijas Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje. Planuojama, kad pirmasis 

20 MW elektrolizės blokas bus pastatytas Norvegijoje. Plačiau spalio mėn. naujienlaiškyje. 

• „JAV Atstovų rūmuose patvirtinta nauja švaraus vandenilio gamybos mokesčio subsidija iki 

3 USD/kg“. Dėl federalinių subsidijų jau kitais metais žaliojo H2 gamyba JAV gali būti pigesnė 

už aplinką teršiančio pilkojo H2. Šių metų lapkričio 19 d. JAV Atstovų Rūmai patvirtino 

dešimties metų mokesčio subsidiją, kurios vertė siekia iki 3 dolerių už švaraus vandenilio 1 kg. 

Plačiau lapkričio mėn. naujienlaiškyje. 

• „COP26: vandenilis užims svarbią vietą nulinės emisijos scenarijuje“. Pasibaigusioje JT 

klimato konferencijoje COP26, vandenilis, kurį ES ir kitos šalys pristato kaip CO2 mažinimo 

priemonę sunkiosios pramonės, tolimųjų reisų transporto ir kitose pramonės srityse, kurios 

įtrauktos į daugybę įsipareigojimų. Plačiau lapkričio mėn. naujienlaiškyje. 

 

Keletas svarbių dokumentų išleistų 2021 m. 

• Hydrogen Insights: A perspective on hydrogen investment, market development and cost 

competitiveness. Hydrogen Council, McKinsey & Company. 

• Global Hydrogen Review 2021. IEA. 

• Extending the European Hydrogen Backbone. Gas for Climate. 

• Hydrogen Valleys: Insights into the emerging hydrogen economies around the world. FCH 

JU. 

• Roadmap towards zero emissions: The complementary role of BEVs and FCEVs. Hydrogen 

Council. 

• Policy Toolbox for Low Carbon and Renewable Hydrogen: Enabling low carbon and 

renewable hydrogen globally. Hydrogen Council. 

• Clean Hydrogen Monitor 2021. Hydrogen Europe. 

 

https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/08/VEA_naujienlaiskis_2021-rugpjutis.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/11/VEA_naujienlaiskis_2021-spalis-1.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/11/VEA_naujienlaiskis_2021-spalis-1.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/12/VEA_naujienlaiskis_2021-lapkritis.pdf
https://www.h2lt.eu/wp-content/uploads/2021/12/VEA_naujienlaiskis_2021-lapkritis.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/Hydrogen-Insights-2021-Report.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/e57fd1ee-aac7-494d-a351-f2a4024909b4/GlobalHydrogenReview2021.pdf
https://gasforclimate2050.eu/sdm_downloads/extending-the-european-hydrogen-backbone/
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/documents/20210527_Hydrogen_Valleys_final_ONLINE.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/documents/20210527_Hydrogen_Valleys_final_ONLINE.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/10/Transport-Study-Full-Report-Hydrogen-Council-1.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/10/Transport-Study-Full-Report-Hydrogen-Council-1.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/11/Hydrogen-Council_Policy-Toolbox.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/11/Hydrogen-Council_Policy-Toolbox.pdf
https://hydrogeneurope.eu/reports/


 

2021 m. apibendrinimas 

2021 m. vandenilio energetikai buvo išskirtiniai metai: daug projektų, strategijų, ambicingi tikslai 

ir didelės investicijos. Visa tai skatina vandenilio energetikos progresą. Pavyzdžiui, elektrolizerių 

vystymo tempai dabartiniu metu yra kaip niekad dideli. Prognozuojama, jog iki 2030 m. pasaulinis 

elektrolizerių pajėgumas gali siekti iki 54 GW, o vandenilio gavyba naudojant elektrolizerius gali 

siekti daugiau nei 8 Mt. Nors tai yra reikšmingi skaičiai, tai vis dar yra gerokai mažiau nei 

paskaičiuota teorinė 80 Mt vandenilio produkcijos vertė, kurios reikėtų 2030 metais siekiant iki 

2050 m. turėti nulinį CO2 išmetimą pagal IEA  „Pasaulinio Energetikos Sektoriaus Veiksmų Planą“. 

Taigi, panašu, jog vandenilio energetikos plėtra yra neišvengiama, kaip ir neišvengiami iššūkiai 

laukiantys ateityje. 

Na, bet apie laukiančius iššūkius pakalbėsime jau kitais metais, o dabar norime visiems palinkėti 

ramaus ir jaukaus ateinančio šventinio laikotarpio, o paskutinį šių metų naujienlaiškį užbaigsime 

Hydrogen Europe generalinio direktoriaus Jorgo Chatzimarkakis žodžiais: “The Golden Age of 

hydrogen starts today: this can be the legislative proposal that will establish hydrogen as a traded 

commodity. A lot of work is ahead of us to bring hydrogen to all sectors of the EU economy, 

developing a functioning hydrogen network, and secure investments in hydrogen projects“. 

 

Pagarbiai, 

Vandenilio energetikos asociacija 

 


