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Постановка проблеми. Канада – високорозвинена 
країна, що входить до країн «Великої сімки». У між-
народному поділі праці вона виступає як постачаль-
ник промислової продукції, сировини та палива. 
Сучасні процеси глобалізації, нестабільність світової 
економіки, поступова переорієнтація канадської про-
мисловості на новітні галузі та відповідна потреба в 
інвестиційних потоках, що може бути використано 
як досвід для України та інших держав, зумовили 
актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країн Північ-
ної Америки присвячено роботи вітчизняних науковців: 
А. Голікова, О. Дейнеки О. Довгаль, Л. Позднякової, 
В. Сидорова, А. Філіпенка, П. Черномаза [1–4] та ін., 
а також закордонних авторів: Д.С. Нетчера, П.Р. Круг-
мана, Д. Бейкона, С. Джила, Б. Флетчера [5; 6] та ін.

Але значне коло питань, зокрема динаміка та 
структура торговельних відносин та інвестиційної 
активності Канади в контексті сучасних глобаліза-
ційних викликів та загальної нестабільності світової 
економіки, потребують подальшого вивчення.

Мета статті полягає у наданні характеристики 
сучасного стану та розвитку зовнішньоекономіч-

них зв'язків Канади, визначенні їх особливостей, 
перспектив, а також можливостей запозичення її 
досвіду для України.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
даними Статистичної агенції Канади, у 2014 р. 
вартісний обсяг її зовнішньої торгівлі товарами 
і послугами становив 1 249 812 млн. кан. дол. 
(903 339,68 млрд. дол. США), причому частка екс-
порту товарів і послуг у ВВП країни склала 31,6%, 
імпорту – 32,5%.

Зовнішня торгівля Канади характеризується від-
носно стійким динамічним розвитком (табл. 1, рис. 1).

Незважаючи на певні знижки обсягу торговель-
ного балансу за досліджуваний період, він у цілому 
характеризується позитивною динамікою (рис. 2).

Як видно з рис. 1, торговельне сальдо Канади за 
досліджуваний період є переважно від'ємним, хоча 
результати 2008–2010 та 2014 рр. свідчать по наяв-
ність високих експортних можливостей економіки 
Канади.

Слід зазначити високу концентрацію зовнішньої 
торгівлі товарів Канади: на п'ять основних партне-
рів доводиться 81,2% усього товарообігу. При цьому 
65,7% припадає на торгівлю із США, близько 7,5% – 
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із Китаєм, 3,3% – із Мексикою, 2,4% – із Велико-
британією і 2,3% – з Японією. Динаміку товарообігу 
Канади з основними країнами – торговельними парт-
нерами показано в табл. 2.

Таблиця 1
Зовнішня торгівля Канади, 2010–2014 рр.  

 (млн. кан. дол.)

2010 2011 2012 2013 2014

Загаль-
ний 
оборот 
зовніш-
ньої 
торгівлі 
товарами 
і послу-
гами

982952 1083881 1119910 1155660 1249615

динаміка 
у % 9,4 10,3 3,3 3,2 8,1

Експорт 
товарів 398857 446706 455171 471948 524495

динаміка 
у % 10,9 12 1,9 3,7 11,1

Експорт 
послуг 79247 84356 89995 92542 95357

динаміка 
у % 1 6,4 6,7 2,8 3

Імпорт 
товарів 403701 446666 462072 475630 511409

динаміка 
у % 10,5 10,6 3,4 2,9 7,5

Імпорт 
послуг 101147 106153 112672 115540 118354

динаміка 
у % 6,8 4,9 6,1 2,5 2,4

Сальдо -26744 -21757 -29578 -26680 -9911

Джерело: складено автором за [7]

 

Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту  
товарів та послуг (за методологією  

платіжного балансу, поточні ціни) [8]

Стосовно географічного розподілу канадського 
експорту, основним експортним напрямом Канади є 

США. За даними Статистичної агенції Канади, експорт 
канадських товарів у США в 2014 р. виріс на 5% – до 
365 млрд. дол. США. Питома вага США в загальному 
обсязі експорту Канади в 2014 р. становила 76,8%.

 
Рис. 2. Динаміка змін  

торговельного балансу Канади [8]

Основними експортними товарами Канади в США 
є паливо та мінеральні добрива (33,2%), транспортні 
засоби (15,6%), реактори ядерні, котли, обладнання 
і механічні пристрої (6,5%).

Китай залишився на другому місці за обсягом 
експорту з Канади в 2014 р. – 17,6 млрд. дол. США, 
що становило 3,7% від загальної обсягу канадського 
експорту.

Основні групи товарів, що поставлялись Канадою 
на китайський ринок в 2014 р., – деревина та целю-
лозні матеріали (14,7%), олійні культури (14,5%) і 
руди, шлаки та зола (12%).

Основним торговим партнером Канади серед 
країн ЄС в 2014 р. була Великобританія. Канад-
ський товарний експорт у цю країну становив 
13,8 млрд. дол. США. У загальному обсязі екс-
порту Канади частка Великобританії склала 2,9%. 
Основними групами товарів, що експортувались до 
Великобританії, були дорогоцінні метали і каміння 
(золото, алмази і нікель), їх поставки в 2014 р. ста-
новили 67,5% від усього об'єму постачань.

Що стосується імпортних потоків, лідером за 
обсягом поставок в Канаду є США. У 2014 р. імпорт 
американських товарів збільшився на 4,6% – до 
251,7 млрд. дол. США (проти 240,6 млрд. дол. США 
в 2013 р.), що складає більше 54% від загального 
обсягу канадського імпорту. Основними товарними 
групами імпорту були засоби наземного транспорту 
(18,7%), ядерні реактори, котли, обладнання і меха-
нічні пристрої (13,7%), мінеральне паливо (12,7%).

Китай – це другий за обсягом імпорту партнер 
Канади. У 2014 р. імпорт із Китаю збільшився на 

Таблиця 2
Товарообіг Канади з основними країнами – торговельними партнерами, млрд. дол. США

Країни 2012 Частка в 
2012 р. 2013 Частка в 

2013 р. 2014 Частка в 
2014 р.

2014/2013 
(у %)

ВСЬОГО 916,9 100% 920,1 100% 938,4 100% 2,0

США 572,9 62,5% 588,3 63,9% 616,7 65,7% 4,8

Китай 70,1 7,6% 71,1 7,7% 70,7 7,5% -0,6

Мексика 30,9 3,4% 31,2 3,4% 31,1 3,3% -0,4

Великобританія 27,3 3,0% 21,7 2,4% 22,1 2,4% 1,8

Японія 25,4 2,8% 23,7 2,6% 21,8 2,3% -8,2

Німеччина 17,9 2,0% 18,3 2,0% 17,3 1,8% -5,5

Південна Корея 10,1 1,1% 10,5 1,1% 10,4 1,1% -1,4

Італія 6,9 0,8% 7,6 0,8% 9,6 1,0% 26,1

Франція 8,2 0,9% 8,3 0,9% 8,4 0,9% 0,7

Джерело: складено автором за [7]
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3,7% до 53,1 млрд. дол. США, що становило 11,5% 
від усього імпорту в Канаду. Значна частина поста-
вок припадає на електричні машини й устаткування 
(24%), ядерні реактори, котли, обладнання і меха-
нічні пристрої (20%), меблі (5,7%), іграшки (5,2%).

Важливим постачальником на канадський ринок 
залишається ще один партнер Канади по НАФТА – 
Мексика. У 2014 р. спостерігалося незначне зростання 
імпорту з цієї країни (0,4%) порівняно з даними за 
2013 р., що склало 26,1 млрд. дол. США. Основними 
товарними групами імпорту до Канади були засоби 
наземного транспорту (30%), електричні машини 
і устаткування (21,9%), ядерні реактори, котли 
(15,3%). Частка мексиканського імпорту в 2014 р. не 
змінилась порівняно з 2013 р. і становила 5,6%.

Експорт послуг у 2014 р. виріс порівняно з 2013 р. 
на 3% і становив 95,4 млрд. кан. дол., імпорт послуг 
також на 2,4% і становив 118 млрд. кан. дол.

Експорт державних послуг у 2014 р. становив 
1,5 млрд. кан. дол., що на 5,4% вище, ніж у 2013 р. 
Транспортні послуги становили 14,7 млрд. кан. дол., 
що на 3,3% вище показників 2013 р. Обсяг послуг, 
пов'язаних із туристичними подорожами (з ураху-
ванням бізнес-подорожей), виріс на 6% – до рівня 
19,3 млрд. кан. дол. Експорт комерційних послуг 
збільшився на 2% (59,9 млрд. кан. дол.).

Імпорт послуг збільшився на 2,4% і досяг 
118 млрд. кан. дол. При цьому імпорт дер-
жавних послуг залишився на рівні 2013 р. – 
1,2 млрд. кан. дол. Обсяг послуг, пов'язаних із турис-
тичними і діловими подорожами, збільшився на 
3,3% – до 37,4 млрд. кан. дол. Обсяг транспортних 
послуг виріс на 2,9% і досяг позначки в 24,7 млрд. 
кан. дол. Своєю чергою, комерційні послуги збіль-
шилися на 1,6% і склали 55,1 млрд. кан. дол.

Що стосується інвестування економіки Канади, 
за даними Статистичної агенції (табл. 3), загаль-
ний обсяг інвестицій, здійснених у Канаді в 2014 р., 
досяг 404,5 млрд. кан. дол. Приріст по відношенню 
до 2013 р. становив 1,4%. Частка державних інвес-
тицій – 22,2%, приватних – 77,8%.

Як видно з табл. 3, у розглянутий період  
(2012–2014 рр.) темпи зростання державних інвес-
тицій значно сповільнились (1,9% у 2014 р. порів-
няно з 6,6% в 2013 р.), а темпи зростання приватних 
інвестицій становили лише 1,3% (0,6% у 2013 р.).

Найбільша інвестиційна активність була відзначена у 
сферах житлового будівництва (+107,1 млрд. кан. дол.), 
гірничодобувної промисловості (88,3 млрд. кан. дол.), 
житлово-комунального господарства (30,5 млрд. 
кан. дол.), транспорту (27,3 млрд. кан. дол.).

Приріст обсягу здійснених інвестицій стався у 
сферах мистецтва, розваг і відпочинку (8,4%), опто-
вої торгівлі (7,1%), фінансів і страхування (4,8%), 
обробній промисловості (4,7%).

Падіння інвестиційної активності зафіксовано у 
роздрібній торгівлі (-10,7%), охороні здоров'я і соці-
ального захисту (-7,9%), у готельній справі і на під-
приємствах громадського харчування (-7,5%), жит-
лово-комунальному господарстві (-4,1%).

Відносно іноземного інвестування, політика 
Канади у сфері залучення іноземних інвестицій фор-
мується застосуванням декількох ключових інстру-
ментів: Закону про інвестиції (Investment Canada 
Act) [9], двосторонніх угод з окремими країнами про 
гарантії і захист взаємних інвестицій, а також розді-
лів угод про вільну торгівлю, що регулюють питання 
здійснення інвестиційної діяльності.

Відповідно до Закону про інвестиції, який було 
прийнято в 1985 р. та значно перероблено у 2013 р., 

Таблиця 3
Динаміка інвестування економіки Канади

Галузь економіки

Період Динаміка змін, %

2012 2013 2014
2013 р. до 2012 р. 2014 р. до 2013 р.

млрд. кан. дол.

Загальний обсяг інвестицій 392,7 398,8 404,5 1,5 1,4

– державних 82,3 87,7 89,3 6,6 1,9

– приватних 310,5 311,1 315,2 0,2 1,3

Сільське господарство 5,8 6,3 6,4 7,0 2,2

Гірничодобувна промисловість 89,4 88,2 88,3 -1,3 0,1

ЖКГ 27,4 31,8 30,5 15,9 -4,1

Будівництво 6,1 6,8 7,0 12,0 3,7

Обробна промисловість 17,9 18,1 18,9 0,5 4,7

Оптова торгівля 5,7 5,9 6,4 5,1 7,1

Роздрібна торгівля 9,6 10,2 9,1 6,7 -10,7

Транспорт 21,7 23,8 27,3 9,9 14,7

Культура та інформаційні послуги 8,8 8,8 8,9 0,2 1,1

Фінанси та страхування 12,9 11,4 11,9 -12,1 4,8

Нерухомість, оренда і лізинг 11,4 12,0 12,4 5,5 3,2

Науково-дослідні розробки 4,1 3,7 3,8 -9,9 1,6

Управління компаніями 0,3 0,3 0,3 -8,1 1,7

Поводження з відходами 2,4 2,0 2,0 -14,8 0,2

Освіта 9,7 10,1 9,9 4,2 -1,8

Охорона здоров'я та соц. захист 10,3 9,6 8,90 -6,5 -7,9

Мистецтво, розваги та відпочинок 1,9 2,0 2,2 4,0 8,4

Готельна справа та громадське харчування 3,7 3,7 3,4 -0,4 -7,5

Інші галузі 2,2 2,0 2,0 -10,6 -1,0

Державне управління 36,2 36,9 37,9 2,1 2,7

Житлове будівництво 105,2 105,2 107,1 0 1,8

Джерело: складено автором за [9]
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іноземні інвестиції визнаються найважливішим чин-
ником розвитку країни, зростання національної еко-
номіки, джерелом створення нових робочих місць. 
Завдання з виконання основних положень Закону 
покладено на Міністерство промисловості Канади. 

У табл. 4 наведено дані щодо інвестиційних угод 
за період з 2011 по 2014 р., здійснених відповідно до 
Закону про інвестиції.

Як свідчать дані табл. 4, за підсумками чотириріч-
ного періоду спостереження основна кількість угод – 
97% припала на придбання вже діючого в Канаді 
бізнесу, що в абсолютному вираженні становило 
181,5 млн. кан. дол. При цьому 141,0 млн. кан. дол., 
або 77,7% від зазначеної суми, становили прямі 
інвестиції.

Слід зазначити, що більше половини всіх інвес-
тиційних угод (52%) здійснені компаніями США. На 
частку компаній із країн ЄС припало 29% угод. Най-
більш затребуваними галузями інвестування Канади 
є сфера природних ресурсів, обробна промисловість, 
оптова та роздрібна торгівля.

Як видно на рис. 3, динаміка чистого притоку 
прямих іноземних інвестицій до економіки Канади 
досягла максимальних показників у 2007 р. Реак-
цією інвесторів на світову фінансову кризу 2009 р. 
стало різке падіння обсягів зовнішнього інвестування 
та повільне зростання обсягів упродовж наступних 
2010–2014 рр. Тенденції припливу обсягів прямого 
іноземного інвестування до 2020 р. мають негатив-
ний тренд. У зв'язку з цим для Канади є актуальним 
питання внутрішнього інвестування.

 
Рис. 3. Прямі іноземні інвестиції, чистий приток,  

у поточних цінах [8]

Урядом Канади укладено 28 угод про заохочення 
та взаємний захист іноземних інвестицій, ключовою 
метою яких є встановлення положень щодо прав і 
обов'язків сторін стосовно захисту і просування іно-
земних інвестицій. У період з 2011 р. по 2014 р. 
набули чинності вісім подібних угод, що говорить 
про високу інтенсивність діяльності уряду країни 
відносно розвитку зовнішньоекономічних зв'язків у 
сфері залучення інвестицій. Зазначені угоди містять 
вичерпну кількість ключових понять сфери інвести-
ційної діяльності та дійсні права та обов'язки урядів 

країн, передбачають механізми захисту від експро-
пріації, забезпечують вільне переміщення капіталу, 
містять вимоги до процедур вирішення спорів. Окрім 
того, відповідно до угод, країни взаємно встановлю-
ють режим найбільшого сприяння [10].

Наразі Канадою укладено 12 угод про вільну тор-
гівлю (включаючи й Україну). В їх структурі міс-
титься розділ про здійснення інвестиційної діяль-
ності. Зазначені положення сформульовані на основі 
відповідного розділу Північноамериканської угоди 
про вільну торгівлю (NAFTA) [11].

У сфері залучення іноземних інвестицій до еконо-
міки Канади активно задіяні такі інститути, як Корпо-
рація з розвитку експорту Канади (Export Development 
Canada) [12] і Банк розвитку бізнесу Канади (Business 
Development Bank of Canada) [13], основу діяльності 
яких становлять фінансові інструменти підвищення 
інвестиційної активності, зокрема податкові кредити, 
знижені податкові ставки, безпосереднє бюджетне 
фінансування і фінансова підтримка.

Корпорація з розвитку експорту Канади реалі-
зує заходи стимулювання прямих інвестицій у ство-
рення нових і підтримки існуючих виробництв в 
Канаді. Механізми, що застосовуються Корпорацією 
(позики, кредитні гарантії та кредитні лінії), спрямо-
вані на підтримку іноземних компаній, які здійсню-
ють прямі інвестиції на території Канади в проектах, 
що передбачають виробництво експортних товарів. 

Банк розвитку бізнесу Канади видає довгостро-
кові позики (терміном від 4 до 30 років) на реалі-
зацію інвестиційних проектів іноземних компаній 
на території Канади, які передбачають здійснення 
капіталовкладень в об'єкти нерухомості (земельні 
ділянки і споруди) та придбання обладнання. Банк 
видає також позики на збільшення оборотного капі-
талу господарюючих суб'єктів.

Слід зазначити також, що значущу роль у залу-
ченні іноземних інвестицій в економіку Канади вико-
нує система торгових представництв країни за кордо-
ном, одними з основних завдань яких є залучення, 
подальше просування й акумулювання іноземних 
інвестицій на території країни в таких пріоритетних 
галузях, як аерокосмічна та автомобільна промисло-
вість, медична та фармацевтична галузі, енергетика, 
інформаційні технології, гірничодобувна промисло-
вість, телекомунікації та страхування.

Ключовою послугою торговельних представництв 
Канади є надання консультацій із широкого пере-
ліку питань, які виникають в іноземних компаній 
під час здійснення інвестицій у Канаду. Служба тор-
гових представників має свої підрозділи в 161 країні 
світу, а їх послуги надаються на безоплатній основі. 

Реалізація перелічених заходів, націлених на 
залучення іноземних інвестицій у Канаду, дає пози-
тивні результати. Зокрема, вдалось подолати нега-
тивні тенденції росту в цій сфері, що знайшло своє 
відображення у обсязі прямих іноземних інвестицій 

Таблиця 4
Динаміка інвестиційних угод, здійснених відповідно до Закону Канади про інвестиції, млн. кан. дол.

Вид угоди
2011 2012 2013 2014

Кількість Вартість Кількість Вартість Кількість Вартість Кількість Вартість 

У відношенні діючого бізнесу, у 
тому числі: 470 30,350 525 55,998 471 49,776 554 45,371

– пряме інвестування 390 24,434 460 50,945 406 27,353 467 38,257

– непряме інвестування 80 5,916 65 5,053 65 22,423 87 7,115

У відношенні нового бізнесу 179 1,536 195 351 178 1,666 186 2,032

ВСЬОГО 649 31,886 720 56,349 649 51,441 740 47,403

Джерело: складено автором за [9]
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у національну економіку, які в 2014 р. становили 
59,6 млрд. дол. США.

Висновки. Незважаючи на світові негаразди у сві-
товій економіці, зовнішня торгівля Канади характе-
ризується зростаючою динамікою.

Канада характеризується наявністю високого екс-
портного потенціалу, який утворюється переважно 
сировино-паливною складовою, однак на відміну 
від спеціалізації країн, що розвиваються, Канада 
має високий технічний рівень цих галузей і продук-
тивність праці. Основними експортними товарами 
Канади є паливо та мінеральні добрива, транспортні 
засоби, реактори ядерні, котли, обладнання і меха-
нічні пристрої, деревина та целюлозні матеріали, 
олійні культури, руди, шлаки та зола, дорогоцінні 
метали і каміння (золото, алмази і нікель). Відносно 
імпортних потоків лідером за обсягом поставок в 
Канаду є США.

Основними товарними групами імпорту є засоби 
наземного транспорту, ядерні реактори, котли, 
обладнання і механічні пристрої, мінеральне паливо, 
електричні машини й устаткування, меблі, іграшки.

Незважаючи на наявність потужного експортного 
потенціалу, торговельне сальдо Канади є переважно 
від'ємним, що пов'язано з відносною слабкістю канад-
ського долара, низькими цінами на нафту, значною 
залежністю від покупної спроможності США, еконо-
міка яких хоча і демонструє економічне зростання, 
ще повністю не відновилась від фінансової кризи.

Зовнішня торгівля Канади характеризується зна-
чною концентрацію в географічному аспекті. Осно-
вними торговельними партнерами країни є США, 
Китай, Мексика, Великобританія, Японія, на частку 
яких припадає 81,2% її зовнішньої торгівлі. Тор-
гівля з іншими країни світу складає лише 18,8% (у 
тому числі з Україною – 0,01%).

У цілому слід відзначити, що товарообіг Канади 
має певні особливості: сировино-паливну спеціа-
лізацію, високу залежність від США (обсяг екс-
порту – 65%), незначну географічну диференціацію 
(4/5 товарообігу приходиться на п'ять країн світу), 
які, на нашу думку, сприяють нестабільності екс-
портних та імпортних потоків та їх значної залеж-
ності від кон'юнктури на світових ринках сировини 
та палива, економічній ситуації в країнах – торго-
вельних партнерах Канади. Шляхами покращання 
подібної ситуації може стати розширення географіч-
ної структури експорту, що передбачає вихід на нові 
ринки збуту (наприклад, розширення співробітни-
цтва в Транстихоокеанському альянсі) та диферен-
ціації експорту (наприклад, за рахунок розширення 
експортних можливостей сфери послуг).

Загальний обсяг інвестицій, здійснених у Канаді 
в 2014 р., досяг 404,5 млрд. кан. дол. Найбільша 

інвестиційна активність була відзначена у сферах 
житлового будівництва, гірничодобувної промисло-
вості, житлово-комунального господарства, тран-
спорту. Позитивні тенденції приросту обсягу здійсне-
них інвестицій є характерними у сферах мистецтва, 
розваг і відпочинку, оптової торгівлі, фінансів і стра-
хування, обробній промисловості. Падіння інвести-
ційної активності зафіксовано у роздрібній торгівлі, 
охороні здоров'я і соціального захисту, у готельній 
справі і на підприємствах громадського харчування, 
житлово-комунальному господарстві.

Більше половини всіх інвестиційних угод у 
Канаді (52%) здійснюються компаніями США, що 
підтверджує значення цієї країни як генерального 
економічного партнера Канади. На частку компаній 
із країн ЄС припало 29% угод. Найбільш затребу-
ваними галузями іноземного інвестування Канади є 
сфера природних ресурсів, обробна промисловість, 
оптова та роздрібна торгівля.
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