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YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI BİDEN'İN 

İDDİALI İKLİM PLANI İÇİN YENİ ZORLUKLAR 

GETİRİYOR * 

 

 

Başkan Joe Biden'in iklim planını, petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarının yükselmesine 

ve Amerika'daki benzin fiyatlarının yedi yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden olan 

küresel bir enerji krizinin ortasında, bölünmüş bir Kongre'ye beğendirmesi giderek 

zorlaşıyor.  

Biden İdaresi, Amerika'nın elektrik üretimini 2035 yılına kadar yüzde 100 karbon kirliliği 

içermeyen kaynaklara kaydırmak ve ABD'yi yenilenebilir enerji kaynaklarını ve ulaşım 

elektrifikasyonunu teşvik etmeyi ve fosil yakıt üreticilerini cezalandırmayı amaçlayan 

iklim paketleriyle 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir ekonomi haline getirmek 

istiyor.  

Bu ayın başlarında, ABD WTI ham petrol fiyatları, 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 

80 doları aştı, benzin fiyatları da 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinde ve 

Amerikalılar bu kış çok daha yüksek enerji fiyatları ödeyecekleri konusunda uyarıldı.  

Doğal gaz gibi bazı ABD enerji fiyatlarının küresel krizden ve Avrupa ve Asya'da hızla 

yükselen fiyat artışlarından etkilenmesi beklense de Başkan Biden'ın ABD petrol ve doğal 

gaz üretimini kısıtlamayı ve sanayiye ek vergiler getirmeyi amaçlayan iklim planı, bazı 

ılımlı Demokratlar arasında bile her zamankinden daha sallantılı görünüyor. 

Amerikan petrol ve gaz üretiminin azaltılması Amerika Birleşik Devletleri'ni uluslararası 

enerji piyasalarına ve fiyatlarına daha bağımlı hale getirecektir. ABD, kendisini OPEC'in 

hakim olduğu ve kontrol ettiği bir pazara bırakarak Suudi Arabistan veya Irak gibi 

ülkelerden petrol ithalatını artırmak zorunda kalacak. Elektrik fiyatlarının Almanya ve 

Birleşik Krallık da dahil olmak üzere büyük ekonomilerde rekor kırdığı Avrupa'daki 

mevcut gaz krizi, yüzde 100 temiz enerji elektrik şebekelerinin büyük batarya 

depolamasına (henüz kurulmamış) veya yedek olarak doğal gaza ihtiyacı olduğunu 

gösteriyor.  

Petrol dernekleri ve iklim planını eleştirenler, Avrupa'nın doğal gaz ithalatına 

bağımlılığının ve şimdi ortaya çıkan krizin, Amerika'da doğal gaz ve petrol üretmenin 

maliyetini daha pahalı hale getirmeye çalışan ABD Yönetimi için bir hatırlatma görevi 

göreceğini belirtiyorlar.  
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Amerikan Keşif ve Üretim Konseyi (AXPC) CEO'su Anne Bradbury geçen hafta yaptığı 

açıklamada, "Avrupa'daki durum, Biden İdaresi ve Kongre Üyeleri için cezalandırıcı 

vergiler, ücretler ve sektörümüz için ağır yeni düzenleyici gereklilikler için büyük bir 

uyarı görevi görmeli" dedi.  

Bradbury, "Amerika'da arzı kısıtlayan ve petrol ve doğal gaz üretimini zorlaştıran 

politikalar sonucunda Amerikalılar enerjileri için daha fazla ödeme yapmak zorunda 

kalacaklar" diye ekledi.  

Enerji Enfromasyon İdaresi (EIA) geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'deki yüksek 

perakende enerji fiyatları nedeniyle bu kış Amerikalıların çok daha yüksek konut enerji 

faturaları göreceklerini açıkladı.  

Bu yıl yükselen enerji fiyatlarının ortasında, Başkan Biden'ın 3,5 trilyon dolarlık 

faturadaki iklim paketi önerisi, Batı Virginia'nın önde gelen kömür üreticisi eyaletini 

temsil eden ılımlı bir Demokrat Senatör olan Joe Manchin, kendi tabiriyle fosil yakıtları 

kullanan kamu hizmetlerini cezalandırmaya yönelik tedbirlere karşı çıktığı için sallantılı 

bir zeminde duruyor.  

ABD Senatosu Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Manchin geçen ayın sonunda 

Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'nun (FERC) bir komite gözetim oturumunda 

yaptığı açıklamada, “Kontrolsüz bir yükselişte olduğumuzdan endişeleniyorum” demişti. 

Politico'nun bu hafta başlarında bildirdiğine göre, Senatör Manchin iklim önerisine karşı 

çıktıktan sonra, Senato'daki Demokratlar şimdi alternatifler bulmak için çabalıyor ve 

Manchin'e baskı yapıyor.  

Başkan Biden iklim eylemi konusunda bir anlaşma ile Kasım ayı başlarında Glasgow'daki 

COP26 iklim zirvesine gidebileceğini umarak zamana karşı yarışıyor. 
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