
 50 

Сплавська Я. М., к.е.н. Цевух Ю. О. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ США І КАНАДИ 

 

Сполучені Штати Америки і Канада є одними з найвпливовіших країн, найбільших 

торгівельних і інвестиційних партнерів в світі, вони підтримують дипломатичні 

відносини майже з усіма країнами світу. Світова економіка знаходиться у прямій 

залежності від розвитку США і Канади, у той же час, обидві економіки залежать від 

світового економічного розвитку. Таку взаємозалежність необхідно враховувати усім 

країнам при впровадженні зовнішньоекономічної політики.  

Важко переоцінити роль даних країн у світовій економіці, адже на долю США 

припадає майже четверта частина світового ВВП, при цьому у 2018 році темпи зростання 

світової економіки і Сполучених Штатів були майже однакові (3,05 і 2,9% відповідно). 

Слід відмітити, що Канада є другою за величиною країною в світі, спеціалізується на 

виробництві цинкових руд, азбесту, нікелевих руд, калійних солей і платини. Крім того, 

Канада є великим експортером нафти і, зокрема, газу. Зовнішньоекономічна політика 

США сильно впливає на економіку інших країн, в цьому числі і на Канаду. На ринки 

США припадає три чверті канадського експорту і стільки ж імпорту. Також на США 

припадає понад дві третини всіх іноземних інвестицій в Канаді. В цілому, залежність 

економіки Канади від іноземного капіталу є дуже високою. [1; 4] 

За розмірами ВВП на душу населення США займають одну з високих позицій 

порівняно з іншими країнами світу, при цьому, у 2011-12 рр. Канада демонструвала 

вищій рівень цього показника, однак на сьогоднішній момент поступається, але по 

сукупності соціально-економічних параметрів, що визначають рівень життя, багато в 

чому, перевищує (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Динаміка ВВП на душу населення (дол. США) у Канаді, США та світі у 

2009-2018 рр. 
Джерело: [4] 

 

     Не дивлячись на те, що близько 80% світової торгівлі відбувається з 

використанням долара США і це дає Сполученим Штатам сильні сторони контролювати 

економіку, країна має найвищий зовнішній борг в світі. На кінець 2018 року державний  

борг становив 21,9  трлн дол. США. Це більше, ніж усі економічні результати країни. 

Коли державний борг перевищує 77% ВВП США, країна потрапляє в небезпечну зону 
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перелому. У 2019 р. цей показник становив 23 трлн. дол. США, борг збільшився більш 

ніж на 2 трлн. дол. США. [2] Науковці вважають, що вже в 2023 році, борг буде зростати 

і перевищить 27 трлн. дол. США. У 2019 році бюджет США склав 3,438 трлн дол. США, 

що менше запланованих витрат, такий стан може призвести до дефіциту бюджету в 1,092 

трлн. дол. США. У 2016 році рівень інфляції в США склав 1,3%, а вже в 2018 році – 

2,4%.  Можна зробити висновок,  що економіка даної країни зараз не в кращій формі, яка 

має значну загрозу в подальших роках. [6; 7] 

В той же період часу в Канаді федеральний борг також мав тенденцію до зростання: 

671,3 млрд. дол. США у 2018 р. і 685,5 млрд. дол. США у 2019 р. По даним МВФ, 

співвідношення чистого боргу до ВВП Канади становило 26,8%. Країна має  саму  низьку 

сукупність заборгованості серед країн «Великої Сімки» на 2018 рік. Номінальний ВВП 

Канади збільшився на 3,6% в 2018 р. в порівнянні з 5,6% в 2017 році.  На 2015 рік рівень 

безробіття становив 6,9%, а вже на 2017 рік зменшився, і становив – 6,4% . Починаючи з 

2017 року Канада так і займає лідируючі позиції та успішно розвивається. [5]  

Уряд  Канади заявив про дефіцит бюджету в розмірі 14,0 млрд. дол. США в 2019 р. в 

порівнянні з дефіцитом в 19,0 млрд. дол. США в 2017-2018 роках. Оскільки загальний 

дохід склав 332,2 млрд. дол. США у 2019 році, що на 6,7% більше порівняно з 2018 

роком, це відобразило збільшення всіх потоків, в основному за рахунок прибуткового 

податку, зборів та інших доходів. У 2019 р. витрати зросли на 4,8% , порівняно з 

попереднім роком, що на 16,0 млрд. дол. США більше. [3] 

Оцінивши всі економічні показники США та Канади, можна дійти висновку, що 

країни знаходяться у вигідному економічно-географічному положенні і отримують 

величезний прибуток від взаємної торгівлі. Канада – провідний ринок для експорту 

товарів з США, який сягає 70% щороку. Не дивлячись на таку вигідну вільну зону 

торгівлі, у США найбільший державній  борг (станом на 2019 рік 23 трлн. дол. США), 

одним з факторів яких являється податкова реформа, на яку припадає 1,5 трлн. дол. 

США,  в той час коли Канада займає передові місця у світових рейтингах 

конкурентоспроможних країн та має значно менший борг (станом на 2019 рік 685,5 млрд. 

дол. США). Як наслідок, у США зросте дефіцит, який  може у 2022 році скласти майже 2 

трлн. дол. США, у той час коли Канада вирівнює рівень життя населення та впроваджує в 

цілому більш збалансований соціально-економічний розвиток.  
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