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COVID-19'DAN BU YANA ABD'NİN EN HIZLI 

BÜYÜYEN İHRACATI LNG, AVRUPA'YA 

AÇILIYOR * 

 

 

Pandemi öncesi en hızlı büyüyen ilk 100 ABD ihracatı LNG ve diğer doğal gazlardır. Bu 

yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. sıradaki ihracatı için en hızlı büyüyen pazarlar Batı 

Avrupa'da. Bunun nedeni, bu ulusların petrol ürünlerinin büyük bir kısmı için Rusya'ya 

borçlu olmalarıdır. Altı ay önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana, Batı 

yaptırımları ve Rus misillemesi oldu. En son ABD Sayım Bürosu verilerine göre, genel 

ABD ihracatı ilk kez Haziran ayına kadar 1 milyar doları aştı. Bu, yalnızca doğal gazdaki 

güçlü büyüme sayesinde değil, aynı zamanda ABD ihracatında birinci ve ikinci sırada yer 

alan rafine petrol (benzin dahil) ve petrol sayesinde meydana geldi. Genel olarak, ABD 

ithalatı önceki altı aya kıyasla Haziran ayına kadar %20,38 artarak 1,01 milyar $'a 

yükseldi. 

En son ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre yapılan analize göre, şu anda Meksika 

ve Japonya'dan sonra üçüncü lider pazar olan Fransa'ya LNG ihracatı bu yıl %334,19 

arttı. Geçen yıl bu zamanlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce sekizinci sıradaydı. 

İspanya'ya yapılan ihracat 14 numaradan 5 numaraya yükselerek %390.01 arttı. 6 

numaradan 4 numaraya yükselen Hollanda'ya yapılan ihracat %197,91, 11 numaradan 

8 numaraya yükselen İngiltere'ye yapılan ihracat ise %149,67 arttı. 

İlk 10'un hemen dışında, daha önce 24. ve 11. sırada yer alan Belçika'ya ihracat 

%607,86 arttı ve Ukrayna'dan kaçanların çoğuna güvenli sığınak sağlayan Polonya'ya 

ihracat %375,72 arttı. Doğu Avrupa'da ve daha önce Sovyet alanında en büyük pazar 

olan Polonya, Amerika Birleşik Devletleri'nin 22. en önemli pazarı iken 13. sıraya 

yükseldi. İtalya'ya ihracat %362,88 artarak 23. sıradan 15. sıraya yükseldi. Meksika, 

toplamın %16'sı ile hala ABD'nin doğal gaz ihracatında en büyük pazarı olmasına 

rağmen, 2021'in tamamı için bu oran %20'den düştü. Ayrıca, büyük ölçüde doğal gaz 

olarak boru hattı yoluyla gönderilen Meksika'ya teslim edilen doğal gaz ile Avrupa, Asya 

ve başka yerlere sevk edilen doğal gaz arasında da önemli bir fark vardır. 

Bunun nedeni, doğal gazın bir gemide değil, boru hattıyla verimli bir şekilde 

nakledilebilmesidir. Avrupa ve Asya'ya giden gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz veya LNG 

olacaktır. LNG’yi sevk etmek için -260 Fahrenheit'e kadar soğutulur, bu da gereken alanı 

doğal gazınkinin altı yüzde birine indirir. Batı Avrupa için zorluk ise ısıtılması ve doğal 

haline döndürülmesi gereken LNG yerine Rusya'dan boru hattı yoluyla doğalgaz almaya 
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alışmış olmasıydı. Yine de, Rus işgali ve Batı yaptırımlarından bu yana talep ve fiyat 

artmaya devam ediyor. 
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