Канада
Природні умови
Рельєф

• Рівнини — горбисті, розчленовані (Лаврентійська височина,
Центральні рівнини).
• Скелясті гори та Кордильєри займають 50 % території (молоді)
• На півночі — холодний арктичний, на півдні — помірний.
• Середня температура січня: –35 °С (північ), –20 °С (південь);

Клімат липня: +4…+7 °С та +16…+18 °С відповідно.
• Опади: 2500 мм/рік (захід), 400—250 мм/рік (центр),
1250 мм/рік (схід)
Нафта, природний газ, кам’яне вугілля; 1/3 світових запасів
Мінезалізних руд, міді, титану; 2/3 — нікелю та цинку, 2/5 — урану
ральні
та свинцю
Рекреаційні

•
•
•
•
•

Історико-культурний напрямок (пам’ятки історії).
Екологічний напрямок (численні національні парки).
Гірськолижно-альпіністський напрямок (Кордильєри).
Екстремальний напрямок (північні острови).
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Природні ресурси

Лісові

Хвойні та листяні ліси займають 38 % території (19 % світових запасів)

Водні

Густа річкова мережа, найбільші річки — Маккензі, Нельсон,
Св. Лаврентія; багато озер

Лише 15 % території придатні для землеробства; ґрунти: сірі
Земельні лісові, чорноземи, каштанові провінції Альберта, Саскачеван,
Манітоба)
Зовнішньоекономічні зв’язки Канади
Імпорт
• Промислове облад-

нання.
• Автомобілі.
• Електроніка.
• Сира нафта.
• Товари легкої промисловості

США, Китай, Мексика

Експорт
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автомобілі та запчастини.
Промислове обладнання.
Телекомунікаційне обладнання.
Електроенергія.
Хімікати.
Пластмаси.
Деревина.
Мінеральна сировина та напівфабрикати.
Пшениця

США, Китай, Велика Британія, Японія

Міжнародні зв’язки України з Канадою
• Між Канадою й Україною існують тісні двосторонні відносини. У 1990‑х рр.

Канада однією з перших держав світу підтримала демократичні перетворення,
політичні та економічні реформи в Україні, її інтеграцію в євроатлантичні та
міжнародні структури й організації.
• Після Революції Гідності 2013 р. Канада надає нашій країні всебічну підтримку у збереженні територіальної цілісності та суверенності, активно підтримує демократичні зміни.
• Україна експортує до Канади залізничні локомотиви та комплектуючі до
них, металеві вироби, ядерні реактори, котли, машини, іграшки.
• Україна імпортує машини та устаткування, рибу й морепродукти, аерокосмічну й фармацевтичну продукцію.

