Serbija
Vispārīga informācija
Oficiālais nosaukums:
Valsts iekārta:
Galvaspilsēta:
Valsts valoda:
Teritorija
Platība:
Sauszemes robeža:
Krasta līnija:
Robežvalstis:

Serbijas Republika
parlamentāra republika
Belgrada
serbu

Administratīvais iedalījums:
Lielākās pilsētas:

88 407 km2*
2 364,4 km*
0 km
Bosnija un Hercegovina 370,9 km, Bulgārija 367,1 km, Horvātija 261,7 km,
Ungārija 174,4 km, Maķedonija 282,9 km, Melnkalne 249,5 km, Rumānija
546,5 km, Albānija 111,1 km*
17 apgabali, 1 pilsēta, 1 autonoms novads
Belgrada, Novi Sada, Niša, Kragujevaca, Subotica

Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits (01.01.2016.):
Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2016):
Nacionālais sastāvs (2011):
Reliģijas (2011):

7 076 372*
-0,46%**
serbi 83,3%, ungāri 3,5%, rumāņi 2,1%, bosnieši 2%, citi 9,1%**
pareizticīgie 84,6%, katoļi 5%, musulmaņi 3,1%, protestanti 1%, citi 6,3%*

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

Dabas resursi:
Ienākošās uzkrātās ĀTI (31.12.2015.):
Izejošās uzkrātās ĀTI (31.12.2015.):
Valūta (2015):
Fiskālais gads:
Inflācija (2015):
Bezdarba līmenis (2015):

33,5 miljardi EUR*
0,8%*
4720 EUR*
97,5 miljardi USD* (83. vieta pasaulē)
13 700 USD* (116. vieta pasaulē)
13,4 miljardi EUR*
18,2 miljardi EUR*
Itālija 16%, Vācija 13%, Krievija 5%, Bosnija un Hercegovina 9%, Rumānija
6%, Ungārija 3%, Slovēnija 3%, Horvātija 3%, francija 3%, Austrija 3%*
Vācija 12%, Itālija 11%, Krievija 10%, Ķīna 9%, Ungārija 5%, Polija 4%,
Slovēnija 3%, Francija 3%, Austrija 3%, Rumānija 3%, Horvātija 3%*
kvieši, augļi un dārzeņi, apģērbs, metāls un tā izstrādājumi, gumijas
izstrādājumi, elektriskās ierīces, ieroči un munīcija
nafta, gāze, krāsainie metāli, elektriskās iekārtas un mašīnas
metalurģija, ieguves rūpniecība, pārtikas un dzērienu ražošana, ķīmiskā
rūpniecība, mašīnbūve, poligrāfija, keramikas izstrādājumu ražošana,
tekstilrūpniecība, elektrisko iekārtu un optisko aparātu ražošana, aveņu
audzēšana
nafta, gāze, ogles, dzelzs rūda, varš, cinks, antimons, hromīts, zelts,
sudrabs, magnijs, kaļķakmens, marmors, sāls, aramzeme
26,5 miljardi EUR***
2,7 miljardi EUR***
Serbijas dinārs (RSD); 1 EUR = 120,7 RSD*
kalendārais gads
1,5%**
19,3%**

*

Statistical Office of Republic of Serbia - www.stat.gov.rs
Central Intelligence Agency – www.cia.gov
*** National bank of Serbia – www.nbs.rs
**
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Uzņēmuma ienākuma nodoklis:

15%

Papildus informācija
Tālsarunu kods:
Interneta IDL:

+381
.rs

Serbija atrodas Balkānu pussalā un robežojas ziemeļos ar Ungāriju, austrumos ar Rumāniju un Bulgāriju,
dienvidos ar Maķedoniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, rietumos ar Melnkalni. Donava veido robežu ar
Horvātiju un Rumāniju.
Iedzīvotāju skaits ir 7 milj. Lielākā daļa
no tiem ir serbi (83%), bet valstī dzīvo arī
ungāri, bosnieši, čigāni un citas tautas.
Serbi ir slāvi, kas 7. gs ienāk Balkānos.
14. gs no vairākām viduslaiku valstīm
izveidojas Serbijas impērija. Tā pastāv līdz 16.
gs, kad to iekaro Osmaņu impērija. Līdz 19. gs
Serbija ik pa brīdim nonāk Hābsburgas
ietekmē. 19. gs sākumā pēc serbu revolūcijas
tiek izveidota valsts, kura reģionā ir pirmā
konstitucionālā monarhija. Tā veicina
feodālisma norietu pārējā Balkānu pussalā.
1918. gadā Serbijai pievienojas agrākā
Hābsburgas kroņu zeme Vojevodina. Pēc I
Pasaules kara Serbija izveido Dienvidslāviju,
kas beidz pastāvēt deviņdesmito gadu vidū,
kad no Serbijas atdalās Horvātija, Slovēnija,
Bosnija un Hercegovina, Maķedonija.
2006. gadā notiek referendums par Melnkalnes atdalīšanos no Serbijas. Par atdalīšanos nobalso 55,5%
iedzīvotāju, un tā paša gada 3. jūnijā Melnkalne un 5. jūnijā Serbija pasludina savu neatkarību.
2008. gada 17. februārī separātiskās Kosovas lēmums atdalīties no Serbijas izraisa sašutumu Belgradā, kura
šo teritoriju uzskata par savas vēstures un kultūras neatņemamu sastāvdaļu. No Kosovas diviem miljoniem
iedzīvotāju aptuveni 90% ir albāņi.
Kopš 2011. gada Serbija ir ES kandidātvalsts.
Serbijas galvaspilsēta ir Belgrada, kurā dzīvo
1,6 milj. iedzīvotāju. Tā vēsturiski izveidojusies par
valsts politisko, ekonomisko un kultūras centru, jo
atrodas pie stratēģiskiem ceļiem, kas savieno Eiropu
ar Balkāniem.
Serbijas 5 lielākās upes ir kuģojamas.
Ūdensceļš Reina - Maina - Donava - Ziemeļjūra
savieno valsti ar Ziemeļeiropu un Rietumeiropu.
Valsts austrumos atrodas Karpatu kalni.
Augstākā virsotne ir Midžurs (2168 m). Aptuveni 27%
valsts teritorijas klāj meži.
Laikapstākļi Serbijas reģionos atšķiras –
ziemeļos valda kontinentāls klimats ar aukstām
ziemām un karstām, mitrām vasarām, bet dienvidos Adrijas jūras ietekmē vasaras ir karstas un sausas, bet ziemas
ir relatīvi vēsas.
12 km no Belgradas centra atrodas starptautiska lidosta. Belgradas osta atrodas uz Donavas upes.
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