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 BİDEN KAYA GAZI SEKTÖRÜNE KARŞI NE 

KADAR SERT OLACAK? * 
 

ABD başkanlık seçimi sonuçları ABD kaya gazı sektörünü uzun süreli bir belirsizlik altına 

aldı. Biden iklim krizini birincil önceliği haline getirmek istiyor. Bu da uluslararası bir 

felaketi önlemek için umut olduğu kadar kaya gazı operatörleri için de kaygı verici bir 

gelişme. Biden’in planları, ABD’nin Paris Antlaşması’na yeniden taraf olmasını, 2 trilyon 

dolarlık temiz enerji harcamasını ve 2035’e kadar ABD’nin elektrik üretiminde karbon 

tarafsızlığını sağlanması hedeflerini de içeriyor. 

Peki yeni yönetim kaya gazı sektörüne nasıl davranacak? ABD Enerji Bakanı Dan 

Brouillette kaya gazı üreticilerinin yeni yönetimden kaygı duymalarının gerekip 

gerekmediğine dair bir soruya şu şekilde cevap verdi: “Tabi ki”. Bakan, Kongre’de 

agresif bir iklim politikası çalışmalarının bulunduğunu ve kaya gazı şirketlerinin de 

bundan etkileneceğini ifade etti.  

Biden’in zaferinin Trump yönetimi altında şahlanan fosil yakıt sektörü için yavaş ama 

istikrarlı bir düşüşü işaret ettiği konusunda çok şüphe yok ancak sektörün bir anda 

parçalanmaktansa yavaş yavaş dönüştürülmesi daha olası. Biden seçim kampanyası 

sürecinde de önemli kirliliğe yol açtığı için petrol sektöründen uzaklaşılması ve 

yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak Biden “Fosil yakıtları 

ortadan kaldırmıyoruz. Fosil yakıt desteklerini ortadan kaldırıyoruz, fosil yakıtlar uzun 

bir süre daha var olacak” diye eklemişti.  

Diğer yandan ABD petrol ve gaz sektörü ülke ekonomisi için önemli bir istihdam kaynağı. 

Sektör yaklaşık 10 milyon vasıflı işçiyi destekliyor. COVID19 Krizi’nde kuyuların 

kapatılması 100.000 iş kaybına neden oldu. Biden’in petrol ve gaz sektörüne ilişkin 

önlemlerini kademeli olarak alması ve piyasa ekonomisini yumuşak şekilde 

yönlendirmesi bekleniyor. 

Biden tarafından yapılacak en muhtemel hamlenin ise ABD federal topraklarında sondajı 

kısıtlamaya odaklanmak olduğu tahmin ediliyor. Kaya gazı sektörünü faaliyetlerinin 

çoğu eyalet topraklarında ya da özel mülkte gerçekleşiyor. ABD petrol üretiminin %22’si 

gaz üretiminin ise %13’ü federal topraklardan geliyor. Analistlerin hesaplarına göre, 

böyle olası bir hamle 2024 sonuna kadar ABD’nin toplam petrol ve gaz üretiminde günde 

2 milyon varil kadar azalmaya sebep olabilir. Kaygı verici olsa da bu hamlenin kaya gazı 

sektörüne etkisinin kısa vadede çok ağır olması beklenmiyor. 

Kaya gazı sektörüne vergi teşviklerini çekmeyi ve katı düzenlemeler getirmeyi planlayan 

Biden yönetimi altında kaya gazı muhtemelen daha pahalı hale gelecek. Goldman Sachs 

analistlerine göre nihai olarak üretim maliyetlerine varil başına 5-6 $ artabilir ve bu 

durum fiyat öngörülerinin COVID19 sebebiyle düşük olduğu bu dönemde bazı 

operatörleri etkisiz hale getirebilir. 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/27/joe-biden-us-shale-industry-fracking-ban

