Канада на початку
XXI століття

Підготувала
учениця 11-Б класу
Класичної гімназії
при ЛНУ імені Івана Франка
Добош Адріана

Мета презентації
Ознайомлення із особливостями розвитку
політичного та соціально-економічного
життя у Канаді на початку XXI століття.
Охарактеризування змісту реформ введених
політичними партіями у Канаді.
Визначення ролі Канади у світі.
Будівля Парламенту
Канади

Короткий екскурс у події кінця ХХ ст.
Політичні партії
Ліберальна Прогресивно-консервативна
Прем’єр-міністр
П.Е.Трюдо (1980-1983)

17 квітня 1982 р. канадський
парламент прийняв Акт про
конституцію

Прем’єр-міністр
Б.Малруні (1984-1993)

Вихід Канади на третє місце в
світі за обсягом ВВП
У XX ст. актуальною є
проблема провінції Квебек, яка
не вирішена до сьогодні

Посилення інтеграції зі США

1992 р. підписання
тристоронньої угоди про
створення
Північноамериканської зони
вільної торгівлі - (NAFTA)

Канада за державним устроєм є федерацією, а за формою
правління – парламентською демократією і
конституційною монархією. Глава держави —
королева Великої Британії- Єлизавета II, яку в країні
представляє генерал-губернатор Канади.
Прапор генерал-губернатора

“Монарх над політикою“
– її основний принцип.

Генерал-губернатори Канади

Адрієн Кларксон
(1999-2005)

Мікаель Жан
(2005-2010)

Девід Ллойд Джонстон
(з 1 жовтня 2010 до сьогодні)

Була верховним
головнокомандувачем
канадських збройних
сил.
Національний герб

Національний прапор

Політичні партії
Ліберальна партія на чолі з Ж. Кретьєном (1993-2003). Дві програми:

1

“Стратегія рівних
можливостей” розвиток вищої
освіти і наукових
досліджень.

2

“Створення
безпечного
суспільства” удосконалення і
поліпшення сфери
соціальної політики.

Зміни:
поступове скорочення податків
і стимулювання ділової активності;
період завершення структурної перебудови
економіки Канади на наукоємні галузі
виробництва за рахунок скорочення
сировинних галузей;

Оборот канадо-американської торгівлі
найбільший у світі - 1 млрд. дол. в день.

Ж. Кретьєн

Його наступник П. Мартін (2003-2006)
Зниження
боргового
тягаря
держави,
збалансування
бюджету.У 2004
р. сформував
новий уряд.

Ліберальна партія загрузла в корупції і численних скандалах.
На нових виборах у 2006 р. до влади прийшла Консервативна
партія, її лідер С. Гарпер (2006- 2015 рр.).
У 2003 р. об'єднання Прогресивноконсервативної партії з Канадським
альянсом.

Підтримував дружні зв'язки зі США і,
зокрема, з Джорджем Бушем.

Путіну у 2014р.

Підтримка військової операції в Афганістані та
Ізраїлю у війні з Ліваном у 2006 р.

«Думаю, я повинен потиснути
Вашу руку, але я можу сказати
лише одне: ви повинні забратися з
України»

У 2011 р. вотум недовіри уряду Гарпера
через витрати на такі програми, як закупівля 65
винищувачів F-35, скорочення корпоративних
податків і витрати на програми зі зміцнення
правопорядку.

Зустріч С. Харпера та
П. Порошенка 19 червня 2015
року

У 2015 р. перемогла ліберальна партія. Новим прем’єр міністром
став Джастін Трюдо - син екс-прем'єра П'єра Трюдо.

Його партія обіцяла :
знизити податки для
середнього класу і підвищити
податки для найбагатших
канадців;

визнання ДНР та ЛНР
терористичними організаціями;

припинення роботи міжнародної
платіжної системи «Свіфт» на території
Росії;
надання Україні летальних
оборонних озброєнь,
навіть якщо США зі свого
боку таких озброєнь не
нададуть.

Економіка
Канада – член ОЕСР, НАФТА, “Великої Сімки”.

Країна-експортерів енергоносіїв у світі.
Одна з найбільших у світі виробників
сільськогосподарської продукції.
Найбільший виробник цинку й
урану, також має великі родовища
інших природних ресурсів, як-от:
золото, нікель, алюміній, свинець.
Посідає сьоме місце за
обсягами промислової
продукції.
Найбільший в
західному світі
виробник
кольорових металів,
кам’яних солей,
паперу.

Торонто-Домініон Центр

Розвинута
ринкова економіка.

Фондова
біржа
Канади

Висновок
Канада – високорозвинута, постіндустріальна,
мультикультурна країна великих можливостей та
стабільного розвитку, з високим рівнем життя
громадян. Вона - гарантія дотримання норм
соціального захисту людей, відкрита для
іммігрантів.

Використані джерела
http://pidruchniki.com/1181081140934/istoriya/kanada_drugiy_polovini_pochat
ku_xxi
http://studbooks.net/40934/istoriya/kanada_vtoroy_polovine_nachale_xxi

http://ukrmap.su/uk-wh11/1302.html
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/818/51/

