Austrija
Vispārīgā informācija
Oficiālais nosaukums:
Valsts iekārta:
Galvaspilsēta:
Valsts valoda:
Teritorija
Platība:
Sauszemes robeža:
Robežvalstis:

Administratīvais iedalījums:
Lielākās pilsētas:
Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits (01.01.2014):
Pieaugums (2013):
Nacionālais sastāvs (2001):
Reliģijas (2001):
Ekonomiskie rādītāji
IKP pēc valūtas kursa (2015):
IKP pieaugums (2015):
IKP uz 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:
Fiskālais gads:
Inflācija (2015):
Bezdarba līmenis (2015):
Uzņēmumu ienākuma nodoklis:
*

Austrijas Republika
federatīva parlamentāra republika
Vīne
vācu
83 870 km2
2 562 km
Čehija 362 km, Vācija 784 km, Ungārija 366 km, Itālija 430 km,
Lihtenšteina 35 km, Slovākija 91 km, Slovēnija 330 km, Šveice 164
km
9 federālās zemes
Vīne, Grāca, Linca, Zalcburga, Insbruka
8,51 milj.*
0,66%*
austrieši 91,1%, dienvidslāvi (horvāti, slovēņi, serbi, bosnieši) 4%,
turki 1,6%, vācieši 0,9%, pārējie 2,4%**
Romas katoļi 73,6%, protestanti 4,7%, musulmaņi 4,2%, pārējie
5,5%**
354,9 miljardi EUR*
0,9%*
45 200 EUR*
370 miljardi EUR** (47. vieta pasaulē)
43 250 EUR** (27. vieta pasaulē)
lauksaimniecība 1,3%, rūpniecība 28,3%, pakalpojumi 70,4%
130,8 miljardi EUR*
128,1 miljards EUR*
Vācija 29,4%, ASV 6,4%, Itālija 6,1%, Šveice 5,7%, Francija 4,4%,
Slovākija 4,2%**
Vācija 41,5%, Itālija 6,3%, Šveice 6%, Čehija 4,2%**
iekārtas, transportlīdzekļi, papīrs un kartons, metāla izstrādājumi,
ķīmijas izstrādājumi, tekstilpreces, pārtika
iekārtas, transportlīdzekļi, ķīmijas izstrādājumi, metālizstrādājumi,
nafta un naftas produkti, pārtika
mašīnbūve un metālapstrāde, elektrorūpniecība un elektronikas
rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, autorūpniecība un pārtikas
rūpniecība
nafta, dabasgāze, akmeņogles, brūnogles, kokmateriāli, dzelzs
rūda, vara un cinka rūda, volframs, grafīts, sāls, ūdens resursi
269,9 miljardi EUR**
319,7 miljardi EUR**
eiro (EUR)
kalendārais gads
0,8%*
5,7%*
25%

Statistic Austria – www.statistik.at
Central Intelligence Agency – www.cia.gov

**
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Papildus informācija
Tālsarunu kods:
Interneta TLD:

+43
.at

Austrija ir Centrāleiropas valsts, kas
robežojas ar Čehiju, Vāciju, Ungāriju, Itāliju,
Lihtenšteinu, Slovākiju, Slovēniju un Šveici. Par
Eiropas Savienības dalībvalsti Austrija kļūst
1995.gadā. Austriju veido deviņas federālās zemes.
Iedzīvotāju
blīvums
šajā
valstī
salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm ir zemāks; katrs
otrais austrietis dzīvo pilsētā, bet katrs piektais dzīvo Vīnē. 90% valsts iedzīvotāju ir austrieši, kas
sevi mēdz dēvēt, piemēram, par tiroliešiem vai
zalcburgiešiem. Lielākā daļa iedzīvotāju ir katoļi.
Austrija ir ekonomiski augsti attīstīta
valsts. Rūpniecības izaugsmē liela nozīme bija
valsts dabas resursiem (rūda, sāls, nafta un dabas
gāze). Svarīgs ienākumu avots ir tūrisms.
Austrijā ir teicama infrastruktūra, ko veido kvalitatīvs autoceļu un dzelzceļa tīkls. Alpos izbūvēti tuneļi
un kalnu automaģistrāles. Tranzītam un iekšzemes satiksmei izmanto Donavu.
Tagadējā Austrijas teritorija bija apdzīvota jau 10. gs. Pārsvarā šeit dzīvoja romieši, maģāri un
bajuvari. 1282. gadā Vācijas karalis Rūdolfs fon Habsburgs nodeva Austriju pārvaldībā vienam no saviem
dēliem. Habsburgi valdīja Austrijā aptuveni 600 gadus. 18.gs Habsburgu vara sniedzās līdz Ungārijai un Itālijai.
19.gs ungāri sacēlās pret Habsburgiem. 1867.gadā izveidojās dubulta monarhija – Austroungārijas impērija,
kurā Austrijas imperators vienlaikus bija arī Ungārijas karalis. Austrija kontrolēja Ungārijas ārpolitiku, taču
piešķīra diezgan lielu autonomiju iekšpolitikas jautājumu risināšanā. 1914.gadā troņmantnieka Franča
Ferdinanda nogalināšana kļuva par iemeslu Pirmā pasaules kara uzsākšanai. Pēc Pirmā pasaules kara
1918.gadā tika nodibināta Austrijas Republika, 1938.gadā Austriju ieņēma Vācija un 1945.gadā to atbrīvoja
sabiedrotie.
Austrija atrodas mērenās joslas platlapju mežu zonā. Divas
trešdaļas no visas valsts teritorijas aizņem Alpu kalnu grēdas.
Augstākais punkts Alpos ir Grosglokners (3797m). Apmēram 2000 m
augstumā atrodas alpīnās pļavas, kuras izmanto ganībām. Austrijā
valda mēreni kontinentāls klimats. Vidējā temperatūra kalnos janvārī
ir -1 -5oC, bet jūlijā no 17 oC līdz 19 oC. Kalnos vasaras ir vēsas un
pārsvarā lietainas, nokrišņu daudzums ir līdz 2500 mm. Ielejās vasaras
ir siltas un saulainas, rudens ir ilgs un silts, nokrišņu daudzums gadā
500 – 1500 mm. Ir labvēlīgi apstākļi dažādu kultūraugu audzēšanai.
Lielākā upe Austrijā ir Donava. Tās lielākās pietekas ir Mūra, Drava un
Enza. Rietumos, gar Austrijas un Šveices robežu, tek Reina. Upes
izmanto gan kuģošanai, gan elektroenerģijas ražošanai. Austrijā ir
vairāk kā 600 ezeru, kuri izveidojušies no ledājiem. Lielākais ezers ir
Bodenezers, kas atrodas uz valsts robežas ar Vāciju.
Austrijas galvaspilsēta Vīne ir pasaules mēroga kultūras
centrs un tiek dēvēta par Eiropas „muzikālo galvaspilsētu”. Vīnes
operā regulāri uzstājas pasaulslaveni mākslinieki. Slavenas ir
gadskārtējās Vīnes operas balles un Vīnes filharmoniķu orķestra jaunā
gada koncerti, uz kuriem ierodas karalisko namu pārstāvji un citas
prominences no visas Eiropas. Viena no tūristu iecienītākajām
Austrijas pilsētām ir Zalcburga – mūzikas un teātra mākslas centrs, kur regulāri notiek dažādi festivāli un
koncerti. Zalcburga ir V. A. Mocarta dzimtā pilsēta, un šeit atrodas komponista māja – muzejs, viņa
piemineklis un marionešu teātris, kurā izrāda „Burvju flautu”. Par Zalcburgas pilsētas simbolu tiek uzskatīts
gandrīz 1000 gadu vecais Hoenzalcburgas cietoksnis. Viens no populārākajiem kalnu slēpošanas novadiem ir
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Tirole. Kalnos ierīkotas neskaitāmas trases ar pacēlājiem, viesnīcas un restorāni. Austrijas pilsētā Insbrukā
1964.gadā un 1976.gadā notika ziemas Olimpiskās spēles. Viena no tiroliešu tradīcijām ir īpašs dziedāšanas
veids - jodelēšana. Katru gadu notiek jodelētāju sacensības.
Austrijā ir liels skaits mākslas un kultūras pieminekļu, stipras novadu tradīcijas, kas tiek uzturētas un
popularizētas. Austrija ir devusi lielu ieguldījumu pasaules kultūrā, it sevišķi mūzikā. No Austrijas nāk tādi
pasaulslaveni komponisti kā V.A.Mozarts, J.Haidns, F.Šuberts, A.Brukners, J. Strauss sr. un J.Strauss jr., G.
Mālers, kā arī slavenais džeza mūziķis – J.Zavinuls. Slaveni ir gleznotāja Gustava Klimta darbi. Austrijā dzimuši
filozofi L.Vitgenšteins un K. Popers, psihologi Z.Freids un A.Ādlers, rakstnieki S.Zveigs un F.Kafka, dzejnieks
R.M.Rilke.
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