
.எஸ்.இ.  (CSE )ெசய்  ெவளி  

 

 “காப்டன் அெமரிக்கா”  ம் அதன் ப வநிைல பற் ய 
உ ெமா க ம் : ெவற்  ஆரப்்பாடட்ம். 

 

ல் ையத ் தளமாகக்  ெகாண்ட  அ யல்  மற் ம்  ற் ச ் ழல் 
ைமயம்,  அெமரிக்க  ஐக் ய  நா களின்  தடப்ெவப்ப  நிைல  ெசயல் 
டட்ங்கைளப் பற்  ேமற்ெகாண்ட  ரிவான ஆய் , உல ன்  நத்  

ெபா ளாதார  ஆற்றைலக்  ெகாண்ட  ஒ   நா   தடப்ெவப்பநிைல 
மாற்றங்கைள  எ ரெ்காள் வ ல்  கச் ய  பங்ேக  ஆற் ற  
எனக்  ற . 

 அெமரிக்கா ன் ேத ய அள ல்  டட் டப்பட் ள்ள 
நிரண் க்கப்படட் பங்களிப் கள் (INDCs) “ க்ேகாளற்றைவ ம் 
அநீ யானைவ ம்” என்   .எஸ்.இ. அ தத்மாகக்  ற . 

 தன் ைறயாக ஒ  ெதற்கத் ய  நத்ைனக்  டம் இ ந்   
ெவளியா ம் இநத் ஆய் ல் அெமரிக்க ஐக் ய நா களின் 
தடப்ெவப்பநிைலக் ெகாள்ைக ப தத்ாய்ந் , அ  வழக்கம்ேபான்ற 
ஒ  வணிக நடவ க்ைகேய என்   .எஸ்.இ. கண்ட ந் ள்ள . 

 அெமரிக்க ஐக் ய நா களின் எரிசக்  வழங் ம் அைமப்  
ைதப ம எரிெபா ைளேய சாரந்்  இ க் ம் என் ம், 2030 களில் 

அ கபடச்மாக 76 %   க் ய எரிசக்  ப மப் ெபா ளி நே்த 
ைடக் ம் என் ம் இநத் ஆய்  கண் ள்ள .  ப் க்கக்  ய 

எரியாற்றல் 2030‐ல் ெவ ம் 15 சத தமாகேவ இ க் ம். 

 இடப்ெபயற்   ைறைய மாற் ம் எநத் ஒ   ப் டட் ேத ய 
ெகாள்ைகைய ம் அெமரிக்கா இ வைர  ன்ைவக்க ல்ைல. 86 
சத த மக்கள் தங்கள் ெசாநத் வாகனதை்தேய ஓட் ச ்
ெசல் றாரக்ள். ெபா ப் ேபாக் வரத்   ைற றேத அன்  

ட ல்ைல. 

 அெமரிக்கா ன் கட் டத் ைற ஆற்றல் பா காப்   ைறகள் 
யமான ம் பல னமான ம் ஆ ம். ேம ம், அெமரிக்கரக்ள் 

ெப ம்ெப ம்  கைள வாங் வேதா  ஆற்றல் ேச ப் த ் றனற்ற  
சாதனங்கைளேய வாங் க்  க் ன்றனர.் 

 ெதா ல் ைற மட் ேம ஆற்றல் ெசலவ ப்ைப ம் மா ப்ெபா ள் 
ெவளிேயற்றதை்த ம்  ைறத் ள்ள ஒேர ஒ   ைற. ஆனால் இதற்  



காரணம் மா  ெவளிேயற் ம் உற்பத்  ெவளிநாடட்வ க்  
வழங்கப்பட் ள்ளேத. அெமரிக்கா ல் பயன்ப தத்ப்ப ம் 60 
சத த சாதனங்கள் இறக் ம  ெசய்யப்ப ன்றன. 

 ெகாள்ைகயால் கட் ப்ப தத்ப்பட்  ப ங் ல் வா  உ ழ்  (GHG) 
ைறவதற்கான எநத்த ்தடய ம் இல்ைல.  மா  ெவளிேயற்றப்ப ம் 
ைற ல் இ நே்த  இ  ெதளிவா ற . 2007‐08‐ல்  ைறநத் இ  

(ெதா ல் மநத்த் ன் காரணமாக)  ன்  ண் ம் ேமல் ேநாக்  உயரத ்
ெதாடங்   டட் . 

 வழக்கமான வணிகதத்ன்ைம லான அெமரிக்கா ன் அ ைற 
என்ப  தடப்ெவப்பநிைல மாற்றதை்தக் ைகயா ம் ப ைவ இந் யா 
ேபான்ற நா களின் ேமல்  மத் வேத ஆ ம். தடப்ெவப்ப நிைல 
மாற்றதத்ால் ஏற்ப ம் பா ப்பால் உலகதை்தேய அ  
ஆபத் க் ள்ளாக்  வ ற . இ  இந் யா ேபான்ற நா களில் 
ெவளிப்பைடயாக  லப்பட ஆரம் த் ள்ள . தா மாறான 
காலநிைலேய இங்  இயல்பானதாக மா டட் . இதனால் 
ஏைழக ம் பல னமானவரக் ம் இழப் க்  ஆளா  வ ன்றனர.் 

 இ   ரமம் அளிக் ம் உண்ைமயா ம்.  க ம்  ரமமான . 
அெமரிக்க ன்  கர் ம் வாழ்க்ைக ைற ம் ம பரி லைனக்  
உடப் தத்ப்பட ேவண் யதா ம். 

  ல் , அக்ேடாபர ்19, 2015:   ல் ையத ்தளமாகக் ெகாண்ட 
அ யல் மற் ம்  ற் ச ் ழல் ைமயம் (CSE) அெமரிக்கா ன் ேத ய 
அள ல்  டட் டப்பட் ள்ள நிரண் க்கப்படட் பங்களிப் கள் (INDCs) 
பற் ய க ைமயான  ற்றசச்ாட் கைள  ன்ைவத் ள்ள . 
தடப்ெவப்பநிைல மாற்றதை்தக்  த்  அெமரிக்கா எைத ேம 

தலாகச ்ெசய்ய ல்ைல; நைடெப ம் மாற்றங்கள் யா ேம 
ெபா ளாதாரக் காரணங்களினா ம் சநை்தப் ேபாக் களா ம் 
இயற்ைகயாக ம் தாமாக ேம நைடெப ன்றன. இைத ட ேமாசம் 
என்னெவன்றால், ஏற்ப ம் ேமம்பா க ம் அ த  வளரச் ் யா ம் 
கரவ்ா ம்  ண க்கப்பட்  வ ன்றன. ைமயம் தன  ஆய்ைவ  

“ேகப்டன் அெமரிக்கா:  .எஸ் ன் தடப்ெவப்பநிைல இலக் கள்‐ ஒ  
கணக் ” என்ற தைலப் ல் இன்  இங்ேக ெவளி ட் ள்ள . 

இநத் அ க்ைகைய ெவளி டட்  .எஸ்.இ‐ ன் இயக் நர ் னிதா 
நராயண்,  “அெமரிக்கா ன் ேத ய அள ல்  டட் டப்பட் ள்ள 
நிரண் க்கப்படட் பங்களிப் கள் (INDCs) “ க்ேகா ைடயைவ ம் 
அல்ல; ேநரை்மயானைவ ம் அல்ல” என்   ப் டட்ார.் 
அெமரிக்கா ன் தடப்ெவப்பநிைல இலக் கைளப் பற்   தன் 



த ல் இவ்வள   ரிவாக ஆய்நத்  தல் ெதற்கத் ய  நத்ைனக் 
  .எஸ்.இ. ேயயா ம். 

 “  உலகம்  வ ம் ப வநிைல மாற்றதை்த எ ரத்் ப் ேபாராட 
ைனந்  நிற் ம் நிைல ல்,  .எஸ் ன்  க் ய ெபா ளாதாரத ்
ைறகள்‐ எரிசக் , ேபாக் வரத் , ெதா ற்சாைலகள்‐ வழக்கமான 

வணிக ேநாக் டேனேய 2030 வைர ெதாடரந்்  ெசயல்பட் க் 
ெகாண்ேட இ க் ம்” என்  நாராயண் ேம ம்  றார.் 

எரி சக் த்  ைற ல் 

 “அெமரிக்கா  தன   ெபா ளாதாரக்  ெகாள்ைககைளக்  ைறநத் 
காரப்ைன  ேநாக் யதாக  இ வைர  வ க்க ல்ைல.  இதன் 

ைளவாக  இன் ப்பைத  ட    அெமரிக்கா  2030‐ல்  20  %  அ க 
ைதப ம  எரிெபா ைளப்  பயன்ப த் ம்.  2030‐ல்  க் ய 

எரியாற்ற ல்  ப் க் ம்  ஆற்றல்,  இன் க் ம்  11  சத தத் ல் 
இ ந்  உயரந்்  ஏறதத்ாழ 15 சத தமாக மட் ேம இ க் ம்”. என்  
.எஸ்.இ‐ ன்  ைணப் ெபா  இயக் நர ்சந் ர  ஷன்  றார.் 

ஷன்  ேம ம்  றார:்  “எரிசக்   ைற ல்  மா  
ெவளிேயற்றதை்தக்  ைறக் ம்  ேநாக்கம்  ெகாண்ட  ஜனா ப  
ஒபாமா ன்  க ம் ஆரவ் க்க    ப வநிைல ெசயல் டட்மான  “ ய 
எரிசக்   டட் ம்”  (CPP)  வழக்கமான  வணிகதை்த  ட ம் 
ஆரவ்ேநாக்கம்  ைறநத்தாகேவ  உள்ள .  2005‐2014‐ல்  மா  
ெவளிேயற்றம்  ன்  ைற ல் ஆண் க்   1.8  சத தம் ைறநத் . 
இதற்   க் ய காரணம் நிலக்கரி ல் இ ந்  இயற்ைக வா க்  
மா யேத.  ய எரிசக்   டட்ம்  ல ம் இப்ேபா ந்  2030 வைர 1.6 
சத தேம  ைற ம்.  2030‐ ம்  அெமரிக்கா ன்  60  சத தம் 

ன்சாரம்  நிலக்கரி  மற் ம்  வா ல்  இ நே்த  உற்பத்  
ெசய்யப்ப ம். 

ேபாக் வரத் த்  ைற ல் 

இதர  உலகம்,  ேபாக் வரத் த ் ெதாடரப்ான  மாைசக்  கட் ப்ப தத் 
ேவண் மானால்  மக்கள்  நகர  ேவண் ேம  த ர  காரக்ள்  அல்ல 
என் ம், இடம் ட்  இடம்ெபயரவ்ைதப் பற் ய ம கண் ப் கள் 
ேதைவ  என்பைத ம்  உணரந்்   வ ைக ல்  ,  அெமரிக்கா 
ன்ேனாக் ச ் ெசல் ற .  ெபா ப்  ேபாக் வரதை்தப்  பயன்ப த் ம் 

தனி  நபர ் பயணங்கள் அெமரிக்கா ல்  ைறந் ம்  ேதக்கமைடந் ம் 
வ ன்றன.  86  சத த  அெமரிக்கரக்ள்  கார ் லேம  பயணம் 
ெசய் ன்றனர ் –  இப்ேபாக் ,  மாற்றம்  எைத ேம 
ட் க்காடட் ல்ைல.  பயணக்  காரக்ளில்  இ ந்   மா  

ெவளிேய வ   ஒவ்ெவா   ஆண் ம்  அ கரித் க்  ெகாண்ேட 



வ ற .  2017  ஆம்  ஆண் ல்  கார ் ற்பைன  உசச்தை்தத ் ெதா ம் 
என் ம் எ ரே்நாக்கப்ப ற . 

“அ கமாக  அெமரிக்கா  சாரந்் க் ம்  வாகனங்க க்கான 
எரிெபா ள்  றனின்  தர  அள   ேபா மான   அல்ல  என்பைதேய 
எங்கள்  ஆய்   காட் ற .  வாகனங்கள்  அ கத ் தர ள்ளதாக 
மாறமாற  அெமரிக்கரக்ள்  அ க  அ கமாக  வாகனதை்தப் 
பயன்ப த் றாரக்ள்.  தனிநபர ் கார ் பயன்பாடை்ட  ட்  
அெமரிக்கா  லக ேவண் ம்” என்   றார ்நராயண். 

கட் டத்  ைற ல்  

1980‐2009  களில்  தத்னத ் ைற ல்  ஆற்றல்  ெச   க ம் 
ைறந்   37  சத தமாக  மா ய .  ஆனால்  அேத  ேநரத் ல்  அ க 
கள் கடட்ப்படட்ன;  களின் அள   20 சத தம்  ய . அேத 

சமயத் ல்  “ றன் வாய்நத்” சாதனங்களின் பயன்பா   யக்கதத்க்க 
வைக ல்  அ கரிதத் .  இைவெயல்லாம்  உண்ைம ல்  எரிசக்  
பயன்பா   ைறயாமல்  அப்ப ேய  இ நத்   என்பைதேய 
காட் ற .  ைடத் க்கக்  ய  மாெப ம்  இலாபம்  இவ்வா  
இழப் க்  உள்ளா ற் . 

ெதா ல் ைற ல் 

அெமரிக்கா ல் மா  உ ழ் ம்,   எரிசக்  பயன்பா ம்  ைறநத் ஒேர 
ைற  இ வா ம்.  ஆ ம்  ெதா ற்சாைலப்  ெபா டக்ளின்  கர்  
ண்ைணத ் ெதாடட் .  அெமரிக்கா  இவற்ைற  உற்பத்  

ெசய்ய ல்ைல. மாறாக  ற்பைன ஆ ம் ெபா டக்ளில் 60 சத தம் 
இறக் ம  ெசய்யப்ப ற .  “ெதா ற்சாைல மா   ைறய ல்ைல; 
ஆனால் ெவளிநாட் க்  அ ப்பப்பட் ள்ள ”  றார ்நாராயண். 

கரே்வ  ரச் ைன 

ெபா டக்ைள ம்  ேசைவகைள ம்  கரத்லால்  வளரந்்   வ ம் 
ரச ் ைனையப்  பற்   அெமரிக்கா ன்  ப வநிைலக்  ெகாள்ைக 

எைத ம்  ேபச ல்ைல.  1990‐ல்  இ ந்   அெமரிக்கா ன்  கர் ச ்
ெசல   அளப்பரிய  வைக ல்  அ கரித்   டட் .  ம ப்   ர ீ யாக 
பாரக்் ம்  ேபா   1990‐2014  காலகடட்த் ல்  ெபா ள்  மற் ம் 
ேசைவகளின் ெமாதத்  கர்  இரண்  மடங்  ஆ டட் . 

” சராசரி அெமரிக்க  ம்பம் ஒன் ன்  கர் ச ்ெசல , ஐேராப் ய 
னியன் ‐28  ம்பதை்த   ட இரண்  மடங் ம்,  னதை்த  ட 24 

மடங் ம், இந் யா னைத  ட 44 மடங் ம், வங்காள ேதசதை்த ட 64 
மடங் ம், மால   ம்பதை்த  ட 173 மடங் ம் ஆ ம். அபரதீமான 



இநத்  கர்  அளைவக் கட் ப்ப தத்ாமல் அெமரிக்காவால் 
உண்ைம ல் ப வநிைல மாற்றதை்தக் கட் ப்ப தத்  யா ” 
என்   றார ் ஷன். 

ம வான எரிசக் ேய  கரை்வ அ கரிக் ற  

எரிசக்   கர ் க் ம்  அதனால்  உண்டா ம்  காரப்ன்  ைட ஆக்ைச  
உ ழ் க் ம்  ம வான  எரிசக் ேய  ேநர யான  காரணம். 
அெமரிக்கா ல்  எரிெபா ள்  ைல  ைறவாக  உள்ள ;  ைறந்  
ெகாண் ம்  வ ற .  1990‐2014  களில்  நகரப்் ற  ைலவா  
அடட்வைண  81  சத தமாக  அ கரிதத் .  ஆனால்  ட் க்கான 

னிட ் ன்  கடட்ணம்  12  சத தம்  ைறநத் .  இதன்  ைளவாக 
1990‐ல் தனிநபர ் ன்  கர ்  11373  ேலா வாட/்மணி/ஆண் ல் இ ந்  
2014‐ல்  11373  .வா/ம/ஆண்டாக  உயரந்த் .  “கடட்ணக்  ைற , 
எரிெபா ள்  றைன  ேமம்ப த் ம்  யற் க க்   எ ரம்ாறான 

ைளைவ ஏற்ப த் ன” என்   ளக் றார ் ஷன். 

.எஸ்.இ‐ ன்  க் ய ஆய்   கள் 

 அெமரிக்கா ன்  ேத ய  அள ல்  டட் டப்பட் ள்ள 
நிரண் க்கப்படட்  பங்களிப் கள்  (INDCs) 

க்ேகா ைடயைவ ம்  அல்ல  ேநரை்மயானைவ ம்  அல்ல: 
அெமரிக்கா ன்  ேத ய  அள ல்  டட் டப்பட் ள்ள 
நிரண் க்கப்படட் பங்களிப் கள் மா  உ ழ்ைவ 2025‐க் ள்  2005 
அளைவ  ட  26‐28  %  ைறப்பதாக  உ யளிதத் .  இ   1990 
அளைவ  ட 2025‐ல் ெவ ம் 13‐15 %  ைறப் க்  இைணயானேத.  
அதாவ ,  அதன்  தனிநபர ் மா   உ ழ்   2025‐ல்  13.5  டன்னாக 
இ க் ம். இதேனா  ஒப் ம் ேபா , 2030‐ல் 1990 அளைவ  ட 40 
சத தம்  ைறப்பதாக  ஐேராப் ய  னியன் 
உ யளித் ள்ள .  அதாவ ,  2025‐ல்  ஐ. னியனின்  தனிநபர ்
உ ழ்   7.0  டன்னாக  இ க் ம்‐இ   அெமரிக்கா ன்  அள ல் 
பா   ஆ ம்.  2025‐ல்  இந் யா ன்  தனி  நபர ் உ ழ்   3,00‐3.5 
டன்னாக  இ க் ம்.  இ   அெமரிக்கா ன்  அள ல்  நா ல்  ஒ  
பங்ேக யா ம். 

 கடநத்  காலத் ல்  ெசய்த   ேபாலேவ  அெமரிக்கா  ெதாடரந்்  
த க் ம்  காரப்ன்  ெவளிைய  அள க்     ஆக் ர த் க் 

ெகாள்ளப்  ேபா ற .  2030  வைர  உல ன்  மக்கள்  ெதாைக ல்  5 
சத கதேம இ க் ம் அெமரிக்கா உலக வர ெசல ல்  17.25  சத 

ததை்தத ்  ன்ெறா க் ம். 2030‐க் ப்  ற   ற நா க க்  
எநத்  ஒ   காரப்ன்  படெ்ஜட் ம்  ட் ைவக்கப் 
படப்ேபாவ ல்ைல. 



 2005‐க் ப்  ன்  அெமரிக்கா ல்  ெகாள்ைக  ர ீ யாகப்  ப ம் ல் 
உ ழ்ைவக்  கட் ப்ப த் ம்  யற் க்கான  சான்  
எ ல்ைல. உண்ைம ல், ெபா ளாதாரம்  ரப்ட  ரப்ட  கர்  
அ கரித்  உ ழ் ம் அ கரிக்கேவ ெசய் ம். 

 ம்ப  அல்ல   ேத ய  அள ல்  டட் டப்பட் ள்ள 
நிரண் க்கப்படட்  பங்களிப் கள்  (INDCs)  ஆ ய  அைனத்  
ப வநிைல  மாற்ற  ெசயல்  டட்ங்க ம்  வழக்கமான  வணிகப் 
ேபாக் கேள.  அைவ  ெபா ளாதாரதை்தக்  ைறநத்  காரப்ன் 
ெகாண்டதாக மாற் யைமக்கப் ேபாவ ல்ைல. 

 ஆரவ் க்க  ெசயல்களில்  ஈ படாத  காரணதத்ால்  அெமரிக்கா 
தடப்ெவப்பநிைல மா தைல எ ரத்் ப் ேபாரா ம் ப ைவ  ற 
நா களின் ேதாளில் ஏற் ற . 

 ஒ   ள படட்  ஆற்றலாகேவ  நாம்  பாரிைச  ேநாக்   ஆயதத்ம் 
ஆ ேறாம். 

 ஐக் ய நா களின் ப வநிைல மா தல்  தத்  வாதங்களில் 
அெமரிக்காேவ  மாெப ம்  ள ப த் ம்  சக் யாக 

ளங் ற . ெசாநத் நாட் ல் எ ேம ெசய்ய மாடே்டாம் என்ற 
அெமரிக்கா ன்  அ ைற,  ஐக் ய  நா களின்  ப வநிைல 
மா தல் மாநாடை்ட, “ெபா வான ஆனால் ேவ படட் கடைமகள் 
மற் ம்  ஏற்ற  றைமகள்”  அ ப்பைட ல்  ஒவ்ெவா   நா ம் 
ெசயலாற்ற  ேவண் ம்  என்ற  நிைல ள்ள  அைமப்   என்ற 
நிைலைமக் ப்  ப ல்  நா கள்  தங்க க் ள்  ேபாட் ட் ச ்
பாதாளதை்த  ேநாக் ச ் ெசல்லக்  ய  ஒ   பநத்ய  அைமப்பாக 
மாற் ள்ள . 

 “அெமரிக்கா ன்  ஆரவ்க்  ைற   என்ப   ற  நா கள் 
ஒவ்ெவான் ன்  ஆரவ்க்  ைறேவ  இ க் ம்  என்  
ெபா ளா ற .  இன்ைறயப்  ப வநிைல  மா தல் 
ெசயல்பா கள்  தத்  கைலசெ்சாற்  ெதா  
ஒத் கெ்காள் பைவ,    “ ந் ‐ெமல்”  “நாடட்ள ல் 
ரம்ானிக்கப்படட்  ெசயல்பா ”  மற் ம்    “தன்னிசை்சயான ”. 

இைவ  அெமரிக்காவால்  கண் க்கப்படட்ைவ ம் 
உ வாக்கப்படட்ைவ ம்  ஆ ம்.  இைவ  அெமரிக்கா க்  
மட் ேம ெபா ந் ம்” என்  நாராயண்  றார.் 

 அவர ்ெதாடரந்்  ேகடப் :  “ அெமரிக்கா ன் வச க்  ஏற்றப  – 
2010‐ல்  கான்கனி ம்,  2011‐ல்  டரப்னி ம்  நடநத்   ேபால‐ 
ப வநிைல  மாநா   ண் ம்  வ வைமக்கப்ப மா  என்பேத 
உலக நா களின்  ன் இ க் ம் ெப ம் ேகள் . அல்ல , உலகம் 
ஒன் ைணந்   ஏைழ  மற் ம்  க ம்  பா க்கப்பட் ள்ள 
நா க க்   ஏற்ற  ஓர ் உலகளா ய  ஏற்பாடை்ட  உ வாக் மா? 
இ ேவ பாரி ல்  ன்  நிற்கப்  ேபா ம்  ரச ் ைன.  ேவ  எ ம் 
இல்ைல.   எல்லாம் காெணாளி மற் ம் சாைலக்காட் ேய.  


