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KEYSTONE XL BORU HATTININ İPTALİYLE ABD
KAYBETTİ, RUSYA VE ÇİN KAZANDI *
Kanada'nın Başkan Biden'ı Keystone XL boru hattı için lisans almaya yönlendirme çabası
başarısız oldu ve TransCanada (TC) Energy'nin 9 milyar dolarlık tartışmalı projeyi
resmen rafa kaldırmasına neden oldu. Bu, kuşkusuz çevre aktivistlerine çekici gelse de
siyaseti ve ideolojiyi ulusal çıkarların önüne koyan Biden Yönetimi tarafından yapılan
büyük bir jeopolitik gaftır.
Keystone XL boru hattı halihazırda Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ni geçen
aşamalara ayrılmış mevcut bir ulus ötesi ağın parçasıdır. Son Keystone tartışmasının
odak noktası, ağır petrolü Kanada, Alberta'daki Hardisty'den Montana üzerinden Steele
City, Nebraska'ya günde 830.000 varil (bpd) kapasiteyle taşıyacak olan önerilen
dördüncü aşamadır. Bazı tahminler, bunun Amerika'nın Venezuela ve Orta Doğu ağır
ham petrol ithalatına bağımlılığını %40 oranında azaltacağını öne sürüyor.
Alberta'nın ağır petrolü, diğer kaynaklardan (Venezüella veya Kaliforniya petrolüne eşit
veya daha az) tahminen %17 daha fazla emisyona sahiptir. Çevre aktivistleri bunun,
uzak kıtalardan “temiz” petrol ithal etmek için boru hattının durdurulması gerektiği
anlamına geldiğini iddia ettiler.
Ancak, “Arka Bahçemde Değil” (NIMBY) yaklaşımı geri tepecektir. İdarenin anlaşmadan
çekilme kararı ne olursa olsun, Kanada ağır petrol üretimine devam edecektir. Petrolün
boru hattı yoluyla ABD'ye güvenli bir şekilde taşınması için dördüncü aşama olmadan,
çıkarılan ham petrolün ABD'ye demiryolu ve kamyonla getirilmeye devam etmesi hem
sera gazı emisyonlarını hem de çevresel güvenlik endişelerini artırıyor.
Keystone XL boru hattı olmadan ABD’ye, Kanada'dan günde 3,8 milyon varilin üzerinde
rekor ithalat devam edecek.
Kanada ihracatı ABD'ye yönlendirilmezse, muhtemelen alıcılar Çin veya Hindistan gibi
çok daha kötü çevresel düzenlemelere sahip ülkelerdir. Amerikan rafinerileri için bu
kritik arz olmadan, şirketler Venezüella, Suudi Arabistan ve Rusya gibi daha az dost
ülkelerden yapılan ağır ham petrol ithalatına güvenmeye devam edecekler.
Bir kararda, Başkan Biden eş zamanlı olarak yerel enerji fiyatını artırdı ve ABD ile
Kanada arasındaki uçurumu genişletti. Biden Yönetimi Rusya'yı Almanya'ya bağlayan
devasa Nord Stream 2 doğal gaz boru hattına karşı bazı yaptırımları kaldırdı. Biden,
yurt içinde çevresel bir zafer talep ederken, Rusya'ya Avrupa'ya hidrokarbon ihraç
ederek milyarlarca dolar kazanma fırsatı verdi.
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Amerika Birleşik Devletleri güvenilmez bir iş ve stratejik ortak olduğunu kanıtlamıştır.
Kanadalı şirketler, Pasifik'te - Çin'de - çevre açısından daha az katı ancak daha güvenilir
ortaklar lehine Amerikalı meslektaşlarıyla gelecekteki anlaşmalardan vazgeçtiğinde ABD
tarafı bu duruma şaşırmamalıdır.
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