Dānija
Vispārīgā informācija
Oficiālais nosaukums:
Valsts iekārta:
Valsts valoda:
Galvaspilsēta:

Dānijas Karaliste
konstitucionāla monarhija
dāņu
Kopenhāgena

Teritorija
Platība:
Sauszemes robeža:
Krasta līnija:
Robežvalstis:
Administratīvais iedalījums:
Lielākās pilsētas:

43 098 km2
68 km
7 314 km
Vācija 68 km
5 reģioni
Orhūsa, Odense, Olborga, Esbjerga, Frederiksberga

Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits (2015):
Pieaugums (2015):
Reliģijas (2012):
Etniskais sastāvs:

5 581 503*
0.22%*
luterāņi 80%, musulmaņi 4%, pārējie kristieši 16%**
skandināvi, inuīti, fērieši, vācieši, turki, irāņi, somāļi**

Ekonomiskie rādītāji
IKP (2015):
IKP pieaugums (2015):
IKP uz vienu iedzīvotāju (2015):
IKP PPP (2015):
IKP PPP uz vienu iedzīvotāju (2015):
IKP sastāvs (2015):
Preču eksports (2015):
Preču imports (2015):
Eksporta partneri (2015):
Importa partneri (2015):
Eksporta produkti:
Importa produkti:
Galvenās nozares:

Dabas resursi:
Ienākošās uzkrātās ĀTI (2015):
Izejošās uzkrātās ĀTI (2015):
Valūta (2015):
Fiskālais gads:
Inflācija (2015):

302,1 miljards USD
1,2%*
52 114 USD**
257,1 miljards USD (59. vieta pasaulē)**
45 800 USD (33. vieta pasaulē) **
lauksaimniecība 1,3%, rūpniecība 22,4%, pakalpojumi 76,3%**
94,1 miljards USD**
102,5 miljardi USD**
Vācija 17,8%, Zviedrija 9,9%, ASV 8,9%, Norvēģija 6,4%, Lielbritānija 6%,
Ķīna 4,5%, Nīderlande 3,9%, Francija 3,4% *
Vācija 22,4%, Zviedrija 12,7%, Ķīna 8,5%, Nīderlande 8,4%, Lielbritānija
4,4%, Francija 3,3%, ASV 2,9%*
mehānismi un iekārtas, gaļa un gaļas izstrādājumi, piena produkti, zivis,
farmācijas produkti, mēbeles, vēja ģeneratori
mehānismi un iekārtas, rūpniecības izejvielas un pusfabrikāti, ķīmiskie
izstrādājumi, labība un pārtikas produkti, plaša patēriņa preces
ķīmiskā rūpniecība, pārtikas rūpniecība, metālapstrāde, mašīnbūve,
kuģubūve,
elektronikas
un
transporta
iekārtu
ražošana,
tekstilrūpniecība, būvniecība, mēbeļrūpniecība, pārtikas rūpniecība, vēja
enerģijas ražošana, papīra un koka izstrādājumu ražošana, farmācija,
medicīnas instrumentu un iekārtu ražošana, tūrisms, lauksaimniecība
nafta, dabas gāze, zivis, sāls, kaļķakmens, krīts, grants, dabiskā smilts
145,1 miljards USD*
252,3 miljardi USD*
Dānijas krona (DKK); USD= 6,588 DKK***
kalendārais gads
0,5%*

*

Denmark National Statistics - www.dst.dk
Central Intelligence Agency - www.cia.gov
*** European Central Bank - http://sdw.ecb.europa.eu
**
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Bezdarba līmenis (2015):
Uzņēmumu ienākumu nodoklis:

4,7%*
25%

Papildus informācija
Tālsarunu kods:
Interneta kods:

+45
.dk

Lielākā Dānijas daļa atrodas uz garās, šaurās Jitlandes
pussalas, starp Vāciju dienvidos un Norvēģiju un Zviedriju
ziemeļos. Pārējo valsts daļu veido vairāk nekā 100 salu, kas
atrodas uz austrumiem no pussalas. Dānija no visām
Skandināvijas valstīm atrodas vistālāk uz dienvidiem. Tā ir
līdzenākā zeme pasaulē, augstākais punkts virs jūras līmeņa ir
173 metri. Dānijas ainava ir dažāda, taču ir ļoti grūti atrast
cilvēku roku nepārveidotu ainavu.
Dānija nav bagāta ar derīgiem izrakteņiem. Tomēr ir
ievērojami krīta apjomi, kurus izmanto cementa ražošanā,
bet pašmāju patēriņam Ziemeļjūrā iegūst naftu un gāzi.
66% zemes izmanto lauksaimniecībā, 12% klāj skujkoku
un lapu koku meži, bet pļavas, virsāji, dumbrāji, purvi, kāpas
un ezeri aizņem 10% teritorijas.
Valsts administratīvi iedalās piecos reģionos un 98 vietējās pašvaldībās. Dānijas Karaliste ir viena no
vecākajām valstīm Eiropā. Tā izveidojās 10. gs. beigās un savu neatkarību kopš tā laika nav zaudējusi. Dānijas
galvaspilsēta Kopenhāgena atrodas Zēlandes salā. Tā ir lielākā pilsēta Skandināvijā un nozīmīgākais tirdzniecības
centrs valstī. Dānija ir ES dalībvalsts un visciešākā sadarbība tai ir
ar Vāciju, Zviedriju, Dāniju, Somiju un Islandi.
Dānijas iedzīvotāju aptuvenais skaits ir 5,6 miljoni,
iedzīvotāju blīvums 127,9 cilv./km². Imigranti un to pēcnācēji
veido 10% no iedzīvotāju kopskaita. Jitlandes dienvidos dzīvo
neliela vācu minoritāte. Vairums iedzīvotāju ir protestanti. Liela
daļa bērnu Dānijā aug ģimenēs, kurās vecāki nav precējušies.
Katra trešā laulība tiek šķirta.
85% iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Kopenhāgenā dzīvo ap 0,6
milj. iedzīvotāju, otra lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita ir
Orhūsa.
Dānija ir attīstīta industriāla valsts ar augstu dzīves līmeni.
Ražošana ir strauji attīstījusies, un mūsdienās katrs trešais
strādājošais ir nodarbināts nelielā, modernā uzņēmumā. Dānija starptautiski pazīstama ar tādām precēm kā alus,
medikamenti, mēbeles, vēja turbīnas. Lauksaimniecībā un zvejniecībā nodarbināti 3,7% darbaspēka, rūpniecībā un
celtniecībā – 23%, savukārt 73% strādā pakalpojuma sektorā.
Dānijas infrastruktūra ir labi attīstīta. Ceļu tīkls ir labā
stāvoklī, ērta ir dzelzceļa sistēma un gaisa satiksme. Uz Dānijai
piederošām salām var aizbraukt ar prāmjiem, turklāt daudzas salas
savieno tilti. Dāniju ar Zviedriju savieno Ērezunda tilts. Kastrupa ir
Dānija lielākā starptautiskā lidosta, tā atrodas netālu no
Kopenhāgenas.
Dānija ir atvērta ekonomika un ārējā tirdzniecība ir ļoti
svarīga. Preču un pakalpojumu importa un eksporta īpatsvars
iekšzemes kopproduktā ir 32% un 33%. Ap 2/3 ārējā tirdzniecība
noris ar ES valstīm, bet Norvēģija, ASV un Ķīna ir nozīmīgākie
tirdzniecības partneri ārpus ES. Dānija ir slavena ar savu
arhitektūru. Celtniecībā priekšroka dota vietējiem būvmateriāliem - cementam, ķieģeļiem un kokam. Lai līdz
minimumam samazinātu enerģijas zudumus, ēkās tiek uzstādīti saules paneļi un ierīkota efektīva siltumizolācija.
Īpaša nozīme tiek veltīta produktu dizainam, kas labi redzams Dānijas mēbelēs, stikla, keramikas un
porcelāna izstrādājumos.
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