Vācija
Vispārīgā informācija
Oficiālais nosaukums:
Valsts iekārta:
Galvaspilsēta:
Valsts valoda:
Dalība starptautiskajās organizācijās:

Teritorija
Platība:
Sauszemes robeža:
Krasta līnija:
Robežvalstis:

Administratīvais iedalījums:
Lielākās pilsētas:

Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits (2015):
Iedzīvotāju skaita pieaugums (2015):
Nacionālais sastāvs:
Reliģijas:
Ekonomiskie rādītāji
IKP pēc valūtas kursa (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:

Vācijas Federatīvā Republika
parlamentāra federatīva republika
Berlīne
vācu
PTO, OECD (no 1961.gada), ANO (no 1973. gada), NATO (no
1955.gada), ES (dibinātājvalsts)

357 021 km²
3621 km
2389 km
Austrija 784 km, Beļģija 167 km, Čehija 646 km, Dānija 68 km,
Francija 451 km, Luksemburga 138 km, Nīderlande 577 km, Polija
456 km, Šveice 334 km
16 federālās zemes (lielākā - Bavārija (70,5 tūkst. km2);
mazākā - Brēmene (404 km2)
Berlīne, Frankfurte pie Mainas, Ķelne, Štutgarte, Hamburga,
Minhene, Manheima, Nirnberga
81,3 milj. 1
-0,17%
vācieši 91,5%, turki 2,4%, citi 6,1%
protestanti 34%, katoļi 34%, musulmaņi 3,7%, citi 28,3%
3,37 triljoni USD
1,7%
41 200 USD
3,84 triljoni USD (6. vieta pasaulē)
47 400 USD (29. vieta pasaulē)
lauksaimniecība 0,7%, rūpniecība 30,2%, pakalpojumi 69,1%
1,41 triljoni EUR
1,18 triljoni EUR
Francija 9,6%, Lielbritānija 7,9%, ASV 6,9%, Nīderlande 6,9%, Ķīna
5,8%, Austrija 5,3%, Itālija 5,1%, Polija 4,5%, Šveice 4,3%, 
Nīderlande 13,8%, Francija 8%, Ķīna 6,6%, Beļģija 6,3%, Itālija 5,4%,
Lielbritānija 4,8%, Polija 4,6%
mehānismi un iekārtas, transporta līdzekļi, ķīmiskie produkti, metāli
un to izstrādājumi, pārtikas preces, tekstilizstrādājumi
ķīmiskie
izstrādājumi,
transporta
līdzekļi,
elektroniskās
komponentes
mašīnbūve un metālapstrāde, ķīmijas nozare, elektrotehnikas
ražošana, pārtikas rūpniecība, kuģu būve, tekstilrūpniecība,
būvmateriālu ražošana



Statistisches Bundesamt Deutschland, www.destatis.de
Central Intelligence Agency, www.cia.gov

Deutsche Bundesbank, www.bundesbank.de
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Dabas resursi:

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

ogles, lignīts (brūnogles), dabas gāze, dzelzs rūda, varš, niķelis,
urāns, potaša, sāls, celtniecības izejvielas, meža resursi,
lauksaimniecības zemes
1,44 miljardi USD
2,06 trilj. USD
eiro (EUR)
kalendārais gads
0,3%
4,8%
15%

Papildus informācija
Tālsarunu kods:
Interneta TDL:

+49
de

Vācija ir viena no pasaules ekonomiskajām
lielvarām. Tai ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, kas
veicinājis šīs teritorijas saimniecisko attīstību. Tās
teritorija plešas no Ziemeļjūras un Baltijas jūras ziemeļos
līdz Alpu ziemeļu daļai dienvidos, un to šķērso vairākas
lielas upes, tādas kā Reina, Donava un Elba. Dienvidos
Vācija robežojas ar Austriju un Šveici, rietumos ar
Franciju, Luksemburgu, Beļģiju un Nīderlandi, ziemeļos ar
Dāniju, Austrumos ar Poliju un Čehiju. Vācijai pieder
Austrumfrīzu salas un daļa Ziemeļfrīzu salu Ziemeļjūrā.
Baltijas jūrā pieder Rīgenas sala, Fēmarnas sala un daļa
Ūzedomas salas.
Vācijas reljefs ir ļoti dažāds – no līdzenajiem,
auglīgajiem līdzenumiem ziemeļos līdz sniega klātām smailēm Bavārijas Alpos. Viens no slavenākajiem un
gleznākajiem apvidiem ir Švarcvalde valsts dienvidrietumos. Vācija atrodas Eiropas centrālajā daļā un to
veido Ziemeļvācijas līdzenums, Centrālvācijas augstienes (Mittelgebirge) un Dienvidvācijas augstienes.
Bavārijas plakankalne dienvidrietumos paceļas 488 m virs jūras līmeņa, bet Cūgšpice Alpu kalnos ir 2962 m
virs jūras līmeņa un ir valsts augstākais punkts.
Vācija kā vienota valsts pastāv tikai kopš 1870.gada. Pirms tam tā bija sadalīta daudzās neatkarīgās
valstiņās. Pēc Otrā pasaules kara tā tika sadalīta divās atsevišķās valstīs – Rietumvācijā, kur bija rietumu tipa
demokrātiska pārvalde, un Austrumvācijā, kura bija komunistiska valsts. Pēc Berlīnes mūra krišanas 1989.
gadā, 1990.gadā abas Vācijas daļas tika atkal
apvienotas. Vācija aktīvi iesaistās starptautiskajā
sadarbībā. 1957.gadā tā kopā ar vēl 5 Rietumeiropas
valstīm noslēdza Eiropas Ekonomiskās asociācijas
(tagad Eiropas Savienības) līgumu. Vācija ir arī ANO,
NATO un daudzu citu starptautisku organizāciju
locekle.
Joahims Gauks (vācu: Joachim Gauck; dzimis
1940. gada 24. janvārī) ir vācu politiķis un bijušais
mācītājs. Pašreizējais Vācijas prezidents.
Pašreizējā Vācijas Federatīvās republikas
bundeskanclere kopš 2005. gada ir Angela Merkele.
Vācija ir federāla republika. Vāciju veido 16 zemes (Länder) ar federālu pārvaldes struktūru. Katrai
zemei ir sava valdība, kuras pārziņā ir vietējie federālās zemes jautājumi. Lai gan Vācija ir vienota valsts, tās
pagātne, kad šajā zemē bija vairāk nekā 40 valstis, ir atstājusi savas pēdas. Katrs novads lepojas ar saviem
simboliem un dialektu, kuru saprot tikai vietējie. Vēl arvien pēc izrunas vietējie iedzīvotāji nekļūdīgi nosaka,
kur katrs ir dzimis vai ilgstoši dzīvojis. Var pat teikt – vācieši nepastāv, bet ir bavārieši, franki, meklenburgieši,
sakši un citi.
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Jau daudzus gadus Vācijai raksturīgi mazaktīvi demogrāfiskie procesi ar zemu dzimstības un zemu
mirstības līmeni, tādēļ Vācijā ir liels veco ļaužu īpatsvars. Darbspējīgo skaita samazināšanos novērš lielais
imigrantu pieplūdums.
Vācijā ir vislielākais iedzīvotāju skaits ES. Vairāk kā 90% valsts iedzīvotāju ir vācieši. Visblīvāk
apdzīvotas ir gigantiskā megapole, kas ietver Rūras,
Reinas, Frankfurtes un Štutgartes apgabalu. Te atrodas
nozīmīgākie Vācijas rūpniecības centri un transporta
mezgli.
Lielākās pilsētas ir Frankfurte pie Mainas,
Hamburga, Minhene, Manheima, Štutgarte, Nirnberga,
Ķelne, Diseldorfa, Dortmunde un Bonna.
Vācija ir viena no pasaules lielākajām smago
automašīnu, kuģu, elektropreču un vieglo automašīnu
ražotājām. Mercedes, BMW, Volkswagen – vācu firmas,
kuras pazīst visā pasaulē. Vācija ir arī automobiļu
dzimtene, jo Karls Frīdrihs Bencs no Karlsrūes 1885.gadā
ne tikai uzbūvēja pirmo motokarieti ar iekšdedzes
dzinēju, bet arī sāka automobiļu ražošanu.
Vācija, kā Johana Sebastiana Baha, Ludviga van Bēthovena, Johana Brāmsa un Riharda Vāgnera un
daudzu citu komponistu dzimtene, devusi milzu ieguldījumu klasiskās mūzikas attīstībā.
Vācijas filozofijas un literatūras mantojums ir Lutera, Gētes, Šillera, Nīčes, Kanta, Brehta un Tomasa
Manna darbi. Vācu literatūras simbols ir Gēte un viņa nemirstīgā luga Fausts.
Reinas ieleja ir krāšņākā un tūristu iecienītākā vieta Vācijā – klintis, vīna dārzi, senas pilsētas un pilis.
Ielejas kārums – kafija ar vīnu, ko pasniedz liesmās degošu. Daudzi tūristi dodas apskatīt arī Lorelejas klinti,
kas aprakstīta Heinriha Heines dzejolī. Leģenda stāsta, ka šeit skaistule Loreleja ar dziesmām vilinājusi upes
kuģotājus uz klints radzēm.
Ķelne ir viena no senākajām Vācijas pilsētām, jo dibināta jau Senās Romas laikos. Ķelne ir odekolona
dzimtene (franciski eau de cologne - Ķelnes ūdens).
Mainca ir pilsēta, kurā strādājis pirmais tipogrāfs pasaulē Johans Gūtenbergs. Šeit ir viņa muzejs un
tajā var apskatīt meistara tipogrāfiju. Mainca var lepoties arī ar Reingoldhalli – vienu no pasaules lielākajiem
kongresu centriem.
Frankfurte vēsturiski ir Vācijas galvaspilsēta,
jo tur reiz vēlēja imperatorus. Tagad tā ir pilsēta,
kurā paceļas banku augstceltnes un notiek lielākie
starptautiskie gadatirgi. Tur atrodas arī Eiropas
Centrālā banka.
Drēzdenē, firsta pilī, kuru sauc par Cvingeru,
atrodas lielākie mākslas dārgumi Vācijā. Šeit var
apskatīt arī Rafaēla gleznoto Siksta Madonnu. Tāpēc
Drēzdene ir vieta, uz kuru ceļo mākslu studējošie
jaunieši. Studiju laikā te var skicēt renesanses
mākslinieku darbus, bet brīvajos brīžos doties uz
krāšņajiem kalniem, kurus sauc par Saksijas Šveici.
Vācijā ir dzimuši daudzi pasaulē slaveni
sportisti, piemēram, tenisisti Boriss Bekers, Štefija
Grāfa un Mihaels Štihs, autosportists Mihaels Šūmahers un kalnu slēpotāja Katja Zeicingere. Vācijā
vispopulārākais sporta veids ir futbols. Valsts komanda futbolā ir sevišķi spēcīga un ieguvusi vairākus
Pasaules kausus.
Ikgadējais Minhenes Oktoberfest ir lielākais no daudzajiem alus festivāliem, kas regulāri notiek visā
Vācijā. Tas ilgst divas nedēļas un piesaista miljoniem alus cienītāju. Vācijā alus ir nacionālais dzēriens un tā ir
slavena ar augstas kvalitātes alus šķirnēm, bet daudz dzer arī vīnu. Vīnu ražo Mozeles un Reinas
ielejās. Vācieši daudz patērē maizi, dažādus konditorejas izstrādājumus, sālsstandziņas, aukstās gaļas un
sierus. Alus desiņas ir vēl viena vācu ēdienkartes īpatnība.
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