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Праз не каль кі дзён ка над скі прэм' ер на кі-
ра ваў ся ў еў ра пей скае тур нэ. Пад час ві зі ту ў 
Ста ры Свет апроч уся го ін ша га ён вы сту піў 
на па ся джэн ні Еў ра пар ла мен та, які боль шас-
цю га ла соў ухва ліў вя до мае па гад нен не аб 
сва бод ным ганд лі па між ЕС і Ка на дай 
(СЕ ТА). Та кім чы нам, ця гам ад на го тыд ня 
кра і на «кля но ва га ліс та» пра дэ ман стра ва-
ла маг чы мас ці ад на го з асноў ных су свет ных 
гуль цоў. На коль кі аб грун та ва ны та кія гла-
баль ныя ам бі цыі?

ПА МІЖ ТРЫ МА 
АКІ Я НА МІ

Ка на да зай мае дру гое мес ца ў 
све це па пло шчы пас ля Ра сіі — ка-
ля 10 млн кв. км. Аб мы ва ец ца тры-
ма акі я на мі — Ат лан тыч ным, Ці хім і 
Паў ноч ным Ле да ві тым. Наз ва кра і ны 
па хо дзіць ад сло ва kanata, якое азна-
чае «па се лі шча», «вёс ка», «край» на 
мо ве лаў рэн цій скіх іра ке заў — пер-
шых ін дзей цаў, якіх фран цуз скі ма-
ра пла вец Жак Карцье су стрэў ле там 
1534 го да, ка лі вы са дзіў ся ў гэ тых 
мяс ці нах. Ка на да бя рэ свой па ча так 
ад фран цуз скай ка ло ніі, на се ле най 
пер ша па чат ко ва мяс цо вы мі на ро да-
мі (ад мет на, што яна зна хо дзі ла ся 
не па да лё ку ад ця пе раш ня га Кве бе-
ка — пра він цыя і ця пер фран ка моў-
ная). Пас ля пе ры я ду анг лій скай ка-
ла ні за цыі з са ю за трох бры тан скіх ка ло ній (якія 
бы лі да гэ та га тэ ры то ры я мі Но вай Фран цыі) 
на ра дзі ла ся ка над ская кан фе дэ ра цыя.

Ця пер Ка на да з'яў ля ец ца фе дэ ра тыў най 
дзяр жа вай, якая скла да ец ца з дзе ся ці пра-
він цый і трох тэ ры то рый. Гэ та ад на з су час-
ных ма нар хій. Кі раў нік дзяр жа вы — бры тан скі 
ма нарх (з 6 лю та га 1952 го да — ка ра ле ва 
Лі за ве та ІІ). У кра і не яго прад стаў ляе ге не рал-
гу бер на тар Ка на ды. З 1 каст рыч ні ка 2010 го-
да на гэ тай па са дзе зна хо дзіц ца Дэ від Джон-
стан. Функ цыі ге не рал-гу бер на та ра но сяць 
шмат у чым фар маль ны ха рак тар. 

З эт ніч на га пунк ту гле джан ня, Ка на да ўяў-
ляе са бой уні каль нае ўтва рэн не. Су іс ну юць 
дзве асноў ныя куль ту ры і дзве мо вы — вы-
нік ба раць бы па між Анг лі яй і Фран цы яй, што 
ад бы ва ла ся на ран ніх эта пах ка ла ні за цыі той 
част кі Паў ноч най Аме ры кі, якой пас ля бы ло 
на ка на ва на стаць Ка на дай. Ця пер 28% жы-
ха роў ма юць бры тан скае, 23% — фран цуз-
скае, 15% — ін шае еў ра пей скае па хо джан не, 
прод кі ас тат ніх 6% пры бы лі з роз ных азі яц кіх, 
аф ры кан скіх і араб скіх кра ін. 2% на сель ніц тва 
скла да юць ін дзей цы і іну і ты (эс кі мо сы). 26% 
жы ха роў ма юць змя ша нае па хо джан не.

РАЗ НА СТАЙ НАЯ 
СКАР БОН КА

Ка на да — ад на з са мых ба га тых кра ін 
све ту з вы со кім уз роў нем да хо даў на ду шу 
на сель ніц тва, яна з'яў ля ец ца чле нам Ар га ні-
за цыі эка на міч на га су пра цоў ніц тва і раз віц ця 
(АЭСР) і Вя лі кай ся мёр кі (G-7). Ад нак у су-
вя зі з вель мі ніз кай шчыль нас цю на сель ніц-

тва не ка то ры мі экс пер та мі яна ад но сіц ца да 
раз ра ду кра ін, якія раз ві ва юц ца. У мі ну лым 
ста год дзі рост вы твор час ці, гор на зда быў ной 
сфе ры і сек та ра па слуг пе ра тва рыў Ка на ду з 
пе ра важ на сель ска гас па дар чай у пра мыс ло-
вую і га рад скую. Дзяр жа ва ад мет ная ся род 
раз ві тых кра ін з-за важ нас ці свай го сы ра він-
на га сек та ра, у якім ле са на рых тоў ка і наф та-
вая пра мыс ло васць — стра тэ гіч ныя га лі ны.

Ка на да з'яў ля ец ца ад ным з най буй ней-
шых су свет ных па стаў шчы коў сель ска гас-
па дар чай пра дук цыі. Кра і на ся род лі да раў 
па вы твор час ці цын ку і ўра ну, так са ма тут 

ба га та ра до ві шчаў шмат лі кіх ін шых пры род-
ных рэ сур саў, та кіх як зо ла та, ні кель, алю мі ній 
і сві нец. Мно гія тэ ры то рыі на поў на чы Ка на ды, 
дзе сель скую гас па дар ку раз ві ваць праб ле-
ма тыч на, іс ну юць дзя ку ю чы гор на зда быў ной 
і дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці. У кра і не 
так са ма раз ві та і ма шы на бу да ван не, прад-
 пры ем ствы яко га скан цэнт ра ва ны на поў-
д ні Ан та рыа (аў та ма біль ная пра мыс ло васць, 
прад стаў ле ная аме ры кан скі мі і япон скі мі за-
во да мі), а так са ма на цы я наль ная аэ ра кас міч-
ная пра мыс ло васць — у Кве бе ку.

Ка на да — су свет ны лі дар у авія бу да-
ван ні і вы твор час ці цяг ні коў мет ро дзя ку ю-
чы Bombardіer Іnc. Боль шая част ка за во даў 
Bombardіer зна хо дзіц ца ў агла ме ра цыі Ман-
рэ а ля. Бу даў ні чая пра мыс ло васць Ка на ды 
скан цэнт ра ва ная, у пер шую чар гу, у га лоў-
ных га ра дах кра і ны, дзе што дня па ся ля юц ца 
шмат лі кія міг ран ты. Гэ та Кал га ры, Эд ман тан, 
Ман рэ аль і асаб лі ва Та рон та. Да рэ чы, Та рон-
та — дру гі ў све це го рад па ак тыў нас ці бу даў-
ніц тва хма ра чо саў — зу сім кры ху са сту пае ў 
гэ тым Шан хаю.

Сфе ра па слуг (ка жу чы су час най мо вай, 
тро ес ны сек тар) зай мае больш за 67% ВУП 
кра і ны, та му мож на сцвяр джаць, што Ка на-
 да — пост ын дуст ры яль ная дзяр жа ва. Гра-
мад скія, ганд лё выя і аса біс тыя па слу гі (якія 
ўклю ча юць асве ту, ахо ву зда роўя, гас ці ніч ную 
спра ву і ар га ні за цыю баў лен ня воль на га ча су) 
з'яў ля юц ца най буй ней шай кры ні цай да хо даў 
кра і ны. Вя лі кія пры быт кі дае ту рызм. Кра і на 
зна хо дзіц ца на пя тым мес цы ў све це па на-
вед ван ні за меж ны мі ту рыс та мі, са сту па ю чы ў 
гэ тым толь кі Фран цыі, Іс па ніі, ЗША і Іта ліі.

Дру гая па ве лі чы ні кры ні ца дзяр жаў ных 
да хо даў — фі нан са выя апе ра цыі. Та рон та і 
Ман рэ аль — га лоў ныя фі нан са выя цэнт ры 
Ка на ды. Пры гэ тым у Та рон та зна хо дзіц ца га-
лоў ная фон да вая бір жа кра і ны, Toronto Stock 
Exchange, дру гая па ак тыў нас ці ў Аме ры цы 
і шос тая — у све це. Ман рэ аль і Ван ку вер 
так са ма ма юць фон да выя бір жы, але мен-

ша га зна чэн ня. Ка на да ўва хо дзіць у 
дзя сят ку су свет ных лі да раў па знеш-
не гад лё вым аба ро це.

Дзяр жа ва ва ло дае буй ны мі кры-
ні ца мі ад наў ляль най энер гіі, та кі мі як 
шмат лі кія рэ кі і азё ры, моц ныя па ста-
ян ныя вят ры ў цэнт раль най і ўсход няй 
аб лас цях, са мыя вы со кія мар скія пры-
лі вы ў за лі ве Фан до ў Но вай Шат лан-
дыі. Вы лу ча ец ца так са ма і па не ад-
наў ляль ных энер ге тыч ных рэ сур сах. 
Яна ва ло дае най буй ней шы мі ў све це 
за па са мі ўра ну ў Са ска чэ ва не і буй ны-
мі за па са мі наф ты і пры род на га га зу ў 
Аль бер це. Апош няя пра він цыя так са-
ма мае най буй ней шыя ў све це за па сы 
бі тум на га пяс ку. Вель мі важ на, што 
бі тум мо жа быць вы ка ры ста ны для 
пе ра пра цоў кі ў наф ту. Ска чок цэн з 

2006 го да спа ра дзіў знач ны рост ін вес ты цый 
і вы твор час ці «бі тум най наф ты». У бу ду чы ні, 
ка лі цэ ны за ха ва юц ца на ра ней шым уз роў-
ні або пра цяг нуць рас ці, Ка на да мае маг чы-
масць стаць ад ным з най буй ней шых па стаў-
шчы коў «чор на га зо ла та» ў све це.

УНІ КАЛЬ НАЕ
СТА НО ВІ ШЧА

Ві да воч на, што Ка на да, якая зай мае тры-
ва лую па зі цыю ў су свет ным фі нан са ва-эка на-
міч ным рас кла дзе, апош нім ча сам ста но віц ца 
ўсё больш за ўваж ным геа па лі тыч ным гуль-
цом. Як ад зна ча юць экс пер ты, шмат у чым 
гэ та звя за на з ак тыў най па зі цы яй і энер гі яй 
45-га до ва га прэм' е ра Джас ці на Тру до. Кі раў-
нік ка над ска га ўра да імк нец ца за дзей ні чаць 
па тэн цы ял сва ёй кра і ны ў гла баль ным маш-
та бе. Ка на да пра цяг не ра бо ту па ганд лё вых 
па гад нен нях па ўсім све це, каб за бяс пе чыць 
жы ха рам кра і ны вы со кія зар пла ты ў га лі нах, 
ары ен та ва ных на экс парт. Пра гэ та за явіў 
Джас цін Тру до, ка мен ту ю чы пе ра мо вы з но-
вай ад мі ніст ра цы яй ЗША аб двух ба ко вым 
ганд лі. «Міль ё ны пра цоў ных мес цаў для ся-
рэд ня га кла са па абод ва ба кі мя жы за ле жаць 
ад цес ных ганд лё вых ад но сін па між на мі», —
ска заў ка над скі прэм' ер. Амаль 80% ка над-
ска га экс пар ту ідзе ме на ві та ў ЗША.

Джас цін Тру до ад зна чыў, што Ка на да звер-
не сваю ўва гу на раз віц цё ад но сін з кра і на мі 
Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на: «Мы ўпэў не-
ны, што ўзмац нен не на ша га ўза е ма дзе ян-
ня з эка но мі ка мі Азіі, якія рас туць, — важ-
ны спо саб га ран та ваць доб рыя пра цоў ныя 

мес цы і роск віт для Ка на ды. І ме на ві та гэ-
та мы бу дзем ра біць і на да лей». Тут вель-
мі па ка заль ныя дзе ян ні Ка на ды ў да чы нен-
 ні да гла баль ных эка на міч ных аб' яд нан няў — 
NAFTA і Транс ці ха акі ян ска га парт нёр ства 
(ТЦП). З абод вух, да рэ чы, вы хо дзяць ЗША. 
NAFTA лі чыц ца ад ным з най буй ней шых эка-
на міч ных аб' яд нан няў за ход ня га паў шар'я. 
Агуль ная пло шча кра ін-удзель ніц скла дае 
21,8 млн кв. км, коль касць на сель ніц тва пе ра-
вы шае 470 млн ча ла век, су куп ны ВУП да ся гае 
пры клад на $20 трлн. Па гад нен не аб NAFTA 
дзей ні чае з 1994 го да, аб' яд ноў ва ю чы ЗША, 
Ка на ду і Мек сі ку. До нальд Трамп на зваў яго 
«ад ной з най гор шых здзе лак» у гіс то рыі, а 
Ка на да га то вая да пе ра моў ад нос на бу ду ча га 
па гад нен ня аб Паў ноч на а ме ры кан скай зо не 
сва бод на га ганд лю NAFTA, каб ма дэр ні за-
ваць яго. І ў гэ тым «кля но выя» аба пі ра юц ца 
перш за ўсё на Мек сі ку.

Пры клад на та кая ж стра тэ гія і з ТЦП. Па-
гад нен не аб яго ства рэн ні ў свой час пад пі са лі 
Аў стра лія, Бру ней, В'ет нам, Ка на да, Ма лай-
зія, Мек сі ка, Но вая Зе лан дыя, Пе ру, ЗША, 
Сін га пур, Чы лі і Япо нія. Ка на да вы ву чыць 
маг чы масць за клю чэн ня но ва га шмат ба ко ва-
га Ці ха акі ян ска га пак та аб ганд лі пас ля та го, 
як ад мі ніст ра цыя До наль да Трам па за яві ла аб 
вы ха дзе з парт нёр ства, ад зна чыў у ін тэр в'ю 
Bloomberg ка над скі мі ністр па між на род ным 
ганд лі Фран суа-Фі ліп Шам пань. Ра ней ап ты-
мізм у да чы нен ні да вы жы ван ня ТЦП у той ці 
ін шай фор ме вы каз ва лі прад стаў ні кі Аў стра ліі 
і Япо ніі. Та кім чы нам, ві да воч на пра гля да ец ца 
зу сім ін шы су свет ны геа па лі тыч ны рас клад 
пры ак тыў ным удзе ле Ка на ды.

Для кра і ны ўсё аб дым нае эка на міч нае і 
ганд лё вае па гад нен не (CETA) мае важ нае 
зна чэн не, каб па мен шыць сваю за леж насць 
ад су сед ніх Злу ча ных Шта таў у якас ці экс-
парт на га рын ку. Для ЕС гэ тае пер шае ганд-
лё вае па гад нен не з кра і най G7 і пос пех пас ля 
не каль кіх ме ся цаў пра тэс таў у той час, ка лі 
аў та ры тэт гэ та га бло ка па цяр пеў ад бры тан-
ска га рэ фе рэн ду му ў чэр ве ні мі ну ла га го да, які 
скон чыў ся пе ра мо гай пры хіль ні каў вы ха ду з 
ЕС. Ка мі сар ЕС па ганд лі Сі сі лія Маль мстрэм 
пад крэс лі ла, што Бру сель з Ата вай «па дзя ляе 
дэ ма кра тыч ныя каш тоў нас ці па мяр коў нас ці і 
ад кры тас ці». «Мы су пра цоў ні ча ем у вы ра шэн-
ні агуль ных праб лем, та кіх як міг ра цыя, устой -
лі вае раз віц цё, змя нен не клі ма ту і тэ ра рызм», — 
ад зна чы ла яна, па абя цаў шы ўма ца ван ню
геа па лі тыч на га аль ян су Ка на ды і ЕС. У сваю 
чар гу, ка над скі мі ністр па між на род ным ганд лі 
да зво ліў са бе не праз рыс ты на мёк, ад ра са ва-
ны Трам пу, ка лі за явіў на ступ нае: «Ка на да ва 
ўні каль ным ста но ві шчы, ка лі мо жа па ка заць, 
што ган даль ка рыс ны для лю дзей, і я ду маю, 
што мы паў то рым гэ та па ўсім све це». Ка мен-
та рыі тут, на пэў на, за ліш нія.

За хар БУ РАК.
burak@zvіazda.by

Ча му Ка на да ста но віц ца ўсё больш за ўваж ным 
су свет ным гуль цом?

ІМ ПЭТ «КЛЯ НО ВАЙ» МА НАР ХІІІМ ПЭТ «КЛЯ НО ВАЙ» МА НАР ХІІ

Міг ран ты пра ры ва лі ся ў Іс па нію 
це раз 6-мет ро вы плот

Больш за 300 міг ран таў спра ба ва лі пра рвац ца ў іс пан скі 
аў та ном ны го рад Се у та, які зна хо дзіц ца на поў на чы Аф ры кі. 
Як па ве дам ля ец ца, 11 ча ла век бы лі да стаў ле ны ў мяс цо вую 
баль ні цу. СМІ на гад ва юць, што па пя рэд няя спро ба буй на-
маш таб на га не ле галь на га пра нік нен ня на тэ ры то рыю ЕС 
праз Се у ту бы ла здзейс не на на Но вы год, ка лі ка ля ты ся чы 
ча ла век па спра ба ва лі пе ра брац ца це раз ахоў ны вал. Се у та 
раз ме шча на на паў ноч ным уз бя рэж жы Ма ро ка, мае ста тус 
аў та ном на га го ра да Іс па ніі. Для кант ро лю па то ку бе жан цаў 
з Аф ры кі ўздоўж мя жы з Ма ро ка ўста ля ва ны шас ці мет ро вы 
плот, аба ро не ны ка лю чым дро там.

Мас коў скае жыл лё аца ні лі ў $870 млрд
Су куп ны кошт жы ло га фон ду ра сій скай ста лі цы да па-

чат ку 2017 го да да сяг нуў 52,3 трыль ё на руб лёў (больш 

за 870 міль яр даў до ла раў). За апош нія пяць га доў руб лё вы 
кошт усіх аб' ек таў жы лой не ру хо мас ці Маск вы па вя лі чыў ся 
на 16 пра цэн таў, а ў до ла ра вым вы ра жэн ні ўжо ў 2022 го дзе 
мо жа да сяг нуць трыль ё на. У ся рэд нім до ля жы лой не ру хо-
мас ці, якая пры хо дзіц ца на ад на го маск ві ча, эк ві ва лент ная 
70,8 ты ся чы до ла раў. Згод на з пла на мі мас коў ска га ўра да, 
га да вы аб' ём уво ду жыл ля ў ра сій скай ста лі цы сё ле та скла-
дзе 3,14 міль ё на квад рат ных мет раў, у 2018 го дзе — 3,16 
міль ё на кв. мет раў.

У Паў днё вым Су да не ад го ла ду мо гуць за гі нуць 
100 тыс. ча ла век

Ар га ні за цыя Аб' яд на ных На цый аб вяс ці ла пра го лад у не-
каль кіх ра ё нах Паўд нё ва г а Су да на. Па звест ках Су свет най 
хар чо вай пра гра мы ААН, амаль 100 ты сяч жы ха роў кра і ны 
мо гуць за гі нуць у най блі жэй шы час, ка лі сю ды не па сту піць 
да стат ко вы аб' ём гу ма ні тар най да па мо гі. Ка ля міль ё на жы-
ха роў Паўд нё ва г а Су да на зна хо дзяц ца на мя жы го ла ду, з іх, 

па звест ках ЮНІ СЕФ, больш за 250 ты сяч дзя цей. Уся го ад 
не да ядан ня па ку туе 40 пра цэн таў на сель ніц тва кра і ны, або 
4,9 міль ё на ча ла век.

На Бер лі на ле Эн' е дзі абы шла Каў рыс мя кі
Фільм вен гер ска га рэ жы сё ра 

Іль дзі ка Эн' е дзі «Аб це ле і ду-
шы» атры маў га лоў ны прыз Бер-
лі на ле — «За ла то га мядз ве дзя». 
Кар ці на так са ма атры ма ла тры 
пры зы не за леж на га жу ры 67-га 
Бер лін ска га між на род на га кі на-
фес ты ва лю.

Фін скі рэ жы сёр Акі Каў рыс мя кі за ва я ваў «Ся рэб ра на га 
мядз ве дзя» Бер лі на ле за стуж ку «Па той бок над зеі». Пры 
гэ тым кры ты кі прад каз ва лі пе ра мо гу філь му і ў га лоў най 
на мі на цыі. Гран-пры жу ры за ва я ваў рэ жы сёр Ален Го міс са 
стуж кай «Фе ліс».

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

На мі ну лым тыд ні прэм' ер-мі ністр Ка на ды Джас цін Тру до без умоў на стаў 
ад ным з га лоў ных су свет ных ньюс мей ке раў. 13 лю та га ён су стрэў ся 
з прэ зі дэн там ЗША. До нальд Трамп за явіў пад час прэс-кан фе рэн цыі 
па вы ні ках раз мо вы з ка над скім прэм' е рам, што ім вель мі па шан ца ва ла 
мець та ко га су се да, як Ка на да. Трамп за пэў ніў Тру до, што га то вы пра ца ваць 
з ім для да сяг нен ня агуль ных ін та рэ саў.

Дональд Трамп і Джас цін Тру до.


