ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺗﺎ ﺳﺎل 2050
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻫﺪف ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻧﺎوﮔﺎن

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  40درﺻﺪ در ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اوﻟﯿﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  IDاﺳﺖ.

رال ﺑﺮﻧﺪﺳﺘﺎﺗﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ:

»اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ آﻏﺎز راه ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻤﺎم ﭘﺎک از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.

در ﺳﺎل  2020ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  369ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای آن در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﺳﺎل  2040ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  17ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﺣﺪود  40درﺻﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ را

ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮد از  35درﺻﺪ را ﺑﻪ 55

درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﻓﺮوش در اروﭘﺎ و ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ از ﻧﻮع ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮی  IDرا ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻨﺪه
ﺑﺎزار و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭼﯿﻦ ،ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ از ﻧﯿﺮوی ﭘﺎک ﻧﯿﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮﻟﮑﺲ

واﮔﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎدی و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺗﺮام ﮔﻮن آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  170ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در

ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ  7ﺗﺮاوات ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﻪ دوش ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪی دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

