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RZĄD KANADY POD OSTRZAŁEM ZA MILIARDOWE
DOTACJE DLA SEKTORA OIL&GAS
Federalne wsparcie ﬁnansowe dla przemysłu naftowego i gazowego w czasie kryzysu 2020 osiągnęły
14,4 mld dolarów (18 mld dolarów kanadyjskich, C$) - przekazała organizacja Environmental
Defense krytykując rząd Kanady za wspieranie paliw kopalnych przy jednoczesnym prezentowaniu
się jako lider ochrony klimatu.
Według szacunków Environmental Defense rząd federalny zapewnił, że przekaże 2,6 mld USD (3,28
mld C $) na programy dotacji bezpośrednich i kolejne 10,7 mld USD (13,47 mld C $) w ramach
ﬁnansowania publicznego „przekazanego ﬁrmom naftowym i gazowym głównie poprzez nieprzejrzysta
korporację Export Development Canada”.
„Rząd federalny Kanady jest gotowy pomóc przemysłowi, który uważa za kluczowy dla swojej
gospodarki i ożywienia gospodarczego po pandemii” - powiedział minister zasobów naturalnych
Seamus O'Regan w czerwcu ubiegłego roku.
„To największa branża w kraju. To nasz największy towar eksportowy, więc dla każdego jest dużo” –
dodał.
Jednak organizacja Environmental Defense skrytykowała rząd federalny za wsparcie dla
zanieczyszczających branż, mówiąc, że „Są to nieodpowiedzialne rządowe zasiłki wspierające
przemysł, którego rozwój jest niezgodny z celami klimatycznymi Kanady”.
„Zbyt długo kanadyjskie rządy wspierają przemysł paliw kopalnych, wykorzystując dolary podatkowe
do napełniania skarbców korporacji naftowych i gazowych - ﬁrm i działań najbardziej
odpowiedzialnych za kryzys klimatyczny” - powiedziała Julia Levin z Environmental Defense.
Według organizacji „Firmy naftowe i gazowe wykorzystały globalną pandemię do lobbowania za
większymi dotacjami. A rząd federalny słuchał” – dodała.
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Ian Cameron, sekretarz prasowy ministra zasobów naturalnych, zakwestionował jednak niektóre
ustalenia i dane liczbowe zawarte w raporcie Environmental Defence.
„Na przykład kanadyjska dotacja do wynagrodzeń w nagłych wypadkach miała na celu utrzymanie
niskiego poziomu bezrobocia we wszystkich sektorach” - powiedział Cameron Davidowi Thurtonowi
z CBC News .
„Pomogło to pracownikom w całym kraju - w tym pracownikom zajmującym się ropą i gazem - położyć
jedzenie na stole i nie przepraszamy za to” - napisał Cameron w e-mailu do CBC.

