Krievija
Vispārīgā informācija
Oficiālais nosaukums:
Valsts iekārta:
Galvaspilsēta:
Valsts valoda:
Teritorija
Platība:
Sauszemes robeža:
Krasta līnija:
Robežvalstis:

Administratīvais iedalījums:
Lielākās pilsētas:

Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits (2015):
Pieaugums (2014):
Etniskais sastāvs (2010):
Reliģijas (2006):
Ekonomiskie rādītāji
IKP (2015):
IKP pieaugums (2015):
IKP PPP (2015):
IKP PPP uz vienu iedzīvotāju (2015):
IKP sastāvs (2015):
Preču eksports (2015):
Preču imports (2015):
Eksporta partneri (2014):
Importa partneri (2014):
Eksporta produkti:
Importa produkti:
Galvenās nozares:

Krievijas Federācija
federatīva prezidentāla republika
Maskava
krievu

17 098 242 km2
20 241,5 km
37 653 km
Ziemeļkoreja 17,5 km, Ķīna 3645 km, Mongolija 3441 km,
Kazahstāna 6846 km, Azerbaidžāna 284 km, Gruzija 723 km,
Norvēģija 196 km, Somija 1313 km, Igaunija 290 km, Latvija 292
km, Lietuva 227 km, Baltkrievija 959 km, Polija 432 km, Ukraina
1576 km
46 apgabali, 21 republika, 4 autonomie apvidi, 9 novadi, 2
federālas nozīmes pilsētas un 1 autonomais apgabals
Maskava (14 milj. iedz.), Sanktpēterburga (5,1 milj.),
Ņižņijnovgoroda (1,8 milj.), Novosibirska (1,6 milj.),
Jekaterinburga (1,5 milj.), Samara (1,4 milj.), Volgograda (1,4
milj.)
146,3 milj.
0,21%
krievi 77,7%, tatāri 3,7%, ukraiņi 1,4%, baškīri 1,1%, čuvaši 1%,
pārējie 15,1%
pareizticīgie 15-20%, pārējie kristieši 2%, musulmaņi 10-15%
1,2 triljoni EUR (80,8 trilj. RUB)
-3,7%
3,47 triljoni USD (7. vieta pasaulē)
23 700 USD (79. vieta pasaulē)
lauksaimniecība 4%, rūpniecība 36,3%, lauksaimniecība 59,7%
343,6 miljardi USD
182,7 miljardi USD
Nīderlande 13,7%, Vācija 7,5%, Ķīna 7,5%, Itālija 7,2%, Turcija
5,0%, Baltkrievija 4,0%, Japāna 4,0%
Ķīna 17,7%, Vācija 11,5%, ASV 6,5%, Itālija 4,4%, Baltkrievija
4,3%, Japāna 3,8%, Ukraina 3,7%, Francija 3,7%
nafta un tās produkti, dabas gāze, koksne un tās izstrādājumi,
metāli, ķīmiskās rūpniecības produkti, mašīnas un iekārtas
mašīnas un iekārtas, metāla izstrādājumi, medikamenti, plaša
patēriņa preces, pārtikas preces
derīgo izrakteņu ieguve un ražošana, mašīnbūve, kuģu būve,
transportlīdzekļu
ražošana,
ķīmiskā
rūpniecība,
tekstilrūpniecība, pārtikas rūpniecība



Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru
Central Intelligence Agency, www.cia.gov

Центральный банк Российской Федерации, www.cbr.ru

European Central Banka, www.ecb.europa.eu


1

Dabas resursi:
Ienākošās uzkrātās ĀTI (2015):
Izejošās uzkrātās ĀTI (2015):
Valūta (2015):
Fiskālais gads:
Inflācija (2015):
Bezdarba līmenis (2015):
Uzņēmuma ienākuma nodoklis:

nafta, dabas gāze, ogļu un stratēģisko metālu krājumi, meža un
ūdens resursi
336,3 miljardi USD
342,9 miljardi USD
Krievijas rublis (RUB); 1 EUR = 68 RUB
kalendārais gads
15,4%
5,4%
20%

Papildus informācija
Tālsarunu kods:
Interneta TDL:

+7
.ru

Krievijas Federācija ir valsts, kuras teritorija plešas no Eiropas austrumiem līdz Āzijas ziemeļiem. Tās
platība ir 17 098 242 km2, un tā ir teritoriāli lielākā valsts pasaulē. Otrajā vietā ierindojas Kanāda, kas ir gandrīz
uz pusi mazāka. Iedzīvotāju skaita ziņā Krievija ieņem 9. vietu pasaulē pēc Ķīnas, Indijas, ASV, Indonēzijas,
Brazīlijas, Pakistānas, Nigērijas un Bangladešas. Kopējais iedzīvotāju skaits ir 143 milj. Vidējais dzīves ilgums
pēc 2013. gada aplēsēm vīriešiem ir 64,04 gadi, sievietēm – 76,02 gadi, ierindojot Krieviju 152. vietā pasaulē.
Krievijas galvaspilsēta kopš 1918. gada ir
Maskava. Valsts valoda ir krievu, tā ir ģeogrāfiski
izplatītākā valoda Eirāzijā un visplašāk runātā slāvu
valoda. Lielākās pilsētas ir Maskava, Sanktpēterburga,
Ņižņijnovgoroda, Novosibirska, Jekaterinburga.
Krievija kļuva par Krievijas Federāciju 1991.gada
decembrī pēc Padomju Savienības sabrukuma. Tā,
pamatojoties uz "Belovežas gāršas līgumu", ir PSRS
tiesību un pienākumu pārmantotāja (ANO DP u.c.
starptautiskajās organizācijās).
Krievijas teritorijas lielāko daļu Eiropā aizņem
Austrumeiropas līdzenums. Dienvidos – Kaukāzu kalnu
ziemeļu daļa (augstākā virsotne – Elbruss, 5642 m), ziemeļaustrumos – Hibīnu kalni. Uz austrumiem no Urālu
kalniem atrodas plašais Rietumsibīrijas līdzenums, kas dienvidaustrumos robežojas ar Altaju kalniem
(augstākā virsotne – Beluha, 4506 m). Upes Jeņiseja un Ļena ieskauj Vidussibīrijas plakankalni, kas
izveidojusies no senajiem kalnu iežiem; dienvidos tai piekļaujas Rietumu un Austrumu Sajāni, bet starp Ļenu
un Kluso okeānu atrodas Austrumāzijas kalnu sistēma. Gar Tālo Austrumu Klusā okeāna piekrasti stiepjas
Kamčatkas kalni (Kļučku Sopka, 4750 m) un Kuriļu salu kalni ar aktīviem vulkāniem.
Lielākais attālums starp diviem punktiem Krievijas teritorijā ir apmēram 8000 km. Šie punkti atrodas
Kaļiņingradas apgabalā pie Gdaņskas līča Kuršu kāpās un Kuriļu salās, dažus kilometrus no Hokaido salas
(Japāna). Savukārt, galējais austrumu punkts atrodas Diomida salās. Krievijas Federāciju šķērso 11 laika joslas.
Krievijas teritoriju apskalo trīs no četriem okeāniem
- Ziemeļu, Atlantijas un Klusais okeāns. Tās teritorijā atrodas
pēc platības lielākais ezers pasaulē - Kaspijas jūra.
Krievijas krasta līnija gar Ziemeļu un Kluso okeānu ir
aptuveni 37 000 km gara. Tās krastus apskalo arī Baltijas un
Melnā jūra. Ziemeļus apskalo Barenca, Baltā, Karas, Laptevu
un Austrumsibīrijas jūra, kuras skaitās Krievijas teritoriālie
ūdeņi. Arī austrumos Krievijai pieder lieli teritoriālie ūdeņi
Beringa, Ohotskas un Japānas jūrā.
Lielākās Krievijas salas un arhipelāgi ir Novaja Zemļa,
Franča Jozefa Zeme, Jaunsibīrijas salas, Vrangela sala, Kuriļu
salas un Sahalīna. Vienu no Diomeda salām Beringa šaurumā
kontrolē krievi, otru - amerikāņi.
Krievijā ir tūkstošiem ezeru. Viens no nozīmīgākajiem ir Baikāla ezers. Tas ir dziļākais ezers pasaulē,
un tajā atrodas gandrīz piektā daļa no pasaules saldūdens krājumiem. Krievijā ir vairāk nekā 100 tūkst. upju.
Nozīmīgākā no tām ir Volga. Tā ir garākā upe Eiropā. Volgas nozīme ir bijusi ļoti svarīga arī Krievijas vēsturē.
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Krievija ir bagāta ar dabas resursiem - naftu, dabas gāzi, oglēm un rūdu. Krievijai pieder lielākie meža
resursi, bet ūdens resursi veido aptuveni ¼ no pasaules saldūdens krājumiem.
Krievijas klimatu ietekmē vairāki faktori. Kontinentālo klimatu nosaka tas, ka plašas teritorijas atrodas
tālu no jūrām. Savukārt silto gaisa masu ienākšanu no Āzijas dienvidiem aiztur Himalaju kalni.
Krievijā dzīvo vairāk nekā 120 dažādas tautas un etniskās grupas: tatāri, ukraiņi, baškīri, čuvaši u.c.
Krievi ir 78% no visiem valsts iedzīvotājiem. Krievijā izplatītākās reliģijas ir pareizticība, islāms, budisms un
jūdaisms.
Krievija ir valsts ar bagātu vēsturi un kultūru. Vairāki
arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļi Krievijas teritorijā ir
iekļauti UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā - Maskavas
Kremlis un Sarkanais laukums, Sanktpēterburgas vēsturiskais
centrs un pilsētas parki, Novgorodas vēstures pieminekļi,
kultūrvēsturiskais ēku komplekss Solovecas salā, senās
Vladimiras – Suzdaļas zemju un “Krievijas Zelta Loka” pilsētu
baltā marmora celtnes u.c.
Krievijas daba ir ļoti daudzveidīga, tur skatāms Lādogas
un Oņegas ezers, leģendārā Sibīrijas taiga, Kamčatkas vulkāni un geizeri, cilvēka neskartie Mešerskas meži,
Karēlijas ezeru zeme, Sajāni, Valdaja augstiene, lielās Sibīrijas upes, Melnās jūras piekrastes kūrorti u.c.
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