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Технологични експерти от химическата индустрия желаят
съвместно да намалят въглеродните емисии
Представители на 20 международни химически компании, включително
научни експерти и главни технологични директори, присъстваха на работна
среща, посветена на иновациите, в централата на BASF в Лудвигсхафен по
покана

на

главния

изпълнителен

директор

на

BASF

CEO

Мартин

Брудермюлер и на Световния икономически форум. Участниците заявиха
като своя цел ускоряването на процеса по опазване на климата и обсъдиха
иновативни технологии за намаляване на въглеродните емисии, както и нови
подходи за сътрудничество.
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„Всички ние искаме да намалим значително въглеродните емисии в нашите
фабрики” – заяви в своето встъпително слово д-р Мартин Брудермюлер,
председател на Съвета на изпълнителните директори и главен технологичен
директор на BASF SE. „За да направим това, трябва да разработим и
приложим новаторски технологии. Този процес може да отнеме години, но
ние вече не разполагаме с толкова време. Този форум и BASF са домакини
на събитие, на което представители на индустрията трябва да помислят как
могат да си сътрудничат и да търсят начини да ускорят развитието на
технологиите.”
Опазването на климата е силно застъпено в корпоративната стратегия на
BASF. Централна цел на тази стратегия е постигането на нулев ръст на
въглеродните емисии до 2030 г. За да постигне това, BASF непрекъснато
оптимизира съществуващите процеси и постепенно замества изкопаемите
горива с възобновяеми енергийни източници. Освен това BASF иска да
разработи радикално нови производствени процеси с ниски въглеродни
емисии, за да ги намали в голям мащаб. Компанията обединява всички тези
дейности в една амбициозна Програма за управление на въглерода, която
цели да хармонизира опазването на климата с производствения ръст.

Повече информация за Световния икономически форум може да намерите
на адрес: https://www.weforum.org/press/

