Németország

Csatlakozás az Európai Unióhoz 1952 (alapító tag).
Főváros : Berlin
Terület:356854 km a 8-adik legnagyobb európába, a teljes területének 3%-a.
Népesség: 82 millió kb. népesség növekedés: -0.044%/év a németek körében
a lakosság kb 10%-a külföldi és ez évről évre a népesség több mint 100000 fővel nő.
A lakosság közel 85%-a él városokban. ( több mint 80 darab 100000-ret meghaladó
népességel rendelkező városa van)
Nemzeti valuta: Az euró övezet tagja 1999-óta.
Németország az Európai Unió legnépesebb állama. Területét, melyet északon az Északi- és a
Balti-tenger, délen az Alpok határol, Európa nagy folyóinak, a Rajnának, a Dunának és az
Elbának az ágai hálózzák be.
Az Unió polgárainak körében legtöbben a németet beszélik anyanyelvükként. Németország a
világ harmadik legnagyobb gazdasága, melynek legfontosabb ágazatai közé számos más
iparág mellett a gépjárműgyártás, a precíziós gépgyártás, az elektronika, a távközlési
berendezések gyártása, a vegyipar és a gyógyszergyártás tartozik.

Gazdaság
mezőgazdaság: Németország mezőgazdasága nem bír olyan jelentőséggel, mint az ipara.
Európa legnagyobb mezőgazdasági termelői mögött jócskán lemarad. A mezőgazdasági
termelés hozzájárulása a GDP-hez mindössze 2%-os, ennek ellenére mégis alapvető
fontosságú. A termelés nagyon magas színvonalú, de drága, ezért nem versenyképes. Az
ország területének mintegy harmadát valamilyen mezőgazdasági ágazat használja. A
földterület megoszlása művelési áganként a következő: szántó 30,8%, kert 2,1%, legelő

21,1%, erdő 29,6%, egyéb 16,4% . Az ország éghajlati és talaj adottságai nem kimondottan
jók, ennek ellenére mégis 90%-ban önellátó. De ugyanakkor a világ második mezőgazdasági
importőre is. A mezőgazdasági import nagy része az EU tagállamokkal bonyolódik le. De
ugyanakkor a világ második mezőgazdasági importőre is. A mezőgazdasági import nagy része
az EU tagállamokkal bonyolódik le.Jelentős a szarvasmarha és a sertés tenyésztés, első
helyen áll európában e téren. Az éghajlati és talaj adottságok és a nagyarányú állattenyésztés
is mind-mind okai a takarmánynövény-termesztés nagy jelentőségének. A legjelentősebbek a
árpa zab és a komló.
bányászat: Az ásványkincsek bányászatának jelentősége a lelőhelyek kimerülése erősen
gyengült. A vasércbányászat a lelőhelyek kimerülésével megszűnt, így a vaskohászat telepítő
tényezője már csak a jó közlekedés-földrajzi helyzet és a feketekőszén. Németország ezért
40-50 millió tonnás importra szorul Svédországból, Észak-Afrikából és Venezuelából.
Minőségi acéltermelésével világviszonylatban is jó helyen áll: Európában a második, a világon
az ötödik helyet foglalja el. A nyersvas- és acéltermelő körzetek nagy része a Ruhr-vidéken és
a Saar-vidéken összpontosul. Itt a nagyvárosoknak van kiemelkedővaskohászata és acélipara
(Duisburg, Dortmund) A visszaesés Ennek ellenére az EU acéltermelésének kb 27%-át
Németország állítja elő. Ezen kívűl ngyon jelentős az ólom és a cink-kohászat is.
ipar: Németország három legdinamikusabban fejlődő ágazata a gépipar, a vegyipar és az
elektronika, elektrotechnika. A gépipar a fejlődését a vaskohászatnak köszönheti. A második
világháború előtt hatalmas üzemek épültek a német nép, majd a háború kezdetével a
hadsereg igényeinek kielégítésére. A háború után ezeket a tönkrement üzemeket új életre
hívták a külföldi segélyek, s a német szakértelemnek és precizitásnak köszönhetően
termékeik hamarosan a világpiacon keresettek és eladhatóak lettek. Egyes ágazatok egyrészt
a hatalmas nyersanyagigény, másrészt a fogyasztópiac miatt szinte csak a Rajna-Ruhrvidéken találhatóak meg. A bányagépgyártás, mely az itteni bányászat kiszolgálására épült,
világviszonylatban második, Európában viszont első helyen áll a termelésével. A hatalmas
német vasúthálózat kiszolgálására települt ide a hatalmas nyersanyagigényű vagongyártás és
a vasúti berendezések gyártása. Vitathatatlanul a közlekedési eszközök gyártása a német
gépgyártás legerősebb és leghíresebb ágazata, ezen belül is a személygépkocsi-gyártás. Évi
4.647.000 darabos gyártással a harmadik helyen állnak a világon, exportban viszont
másodikak. A legfontosabb cégek a:

•

Volkswagen

•

Bmw

Seat
Rover csoport

Az autó gyártás mellett a hajó gyártás is jelentős Németországba. Bár elmarad a Keleti
országoktól még így is a negyedik helyen áll az éves hajógyártás terén. A mezőgazdasági és
ipari gépek gyártása is magas szinten folyik világ szinten második helyet foglal el ebben
Németország. A közlekedési eszközök gyártásának, a hadiiparnak és a csúcstechnikának
összefonódott változata a repülőgépek és rakéták gyártása.
Ami az elektrotechnikai ágat illeti ez az egyik legtámogatottabb iparág valamint ez
rendelkezik

az autó iparhoz hasonlóan a legmagasabb munkaerő-költségekkel.

Következmény hogy mind az autó mind a high-tech cégek külföldre terjeszkednek. A high
tech alatt a a számítógépipart, a szilíciumchipek, lézerek gyártását, a robotikát, a légi-,
űreszközök és orvosi berendezések gyártását, a gyógyszeripart, a biotechnikát és a távközlési
eszközök gyártását értjük. Hatalmas bevételeket termel ez az iparág mégis gyengülő
tendenciát mutatt mivel a világ méretű szinten a konkurencia ( Japán, Egyesült Államok) piaci
részesedése sokkal nagyobb. A vezető elektronikai vállalatok:
Siemens
Bosch
A vegyipar a német gazdaság egyik legfontosabb ágazata az ipari termelés és a kivitel
értékének nyolcadát adja. Fejlődését nagymértékben befolyásolta a kőszénbányászat korai
kifejlődése, a jó közlekedésföldrajzi helyzet, illetve a szakképzett munkaerő. Szóda-,
műanyag- és gyógyszergyártás harmadik, gyógyszerexportja pedig első a világon. A
vegyiparban is megfigyelhető a német iparra általánosan jellemző szervezeti koncentráció,
melyek a vegyipari termelés 2/3-át adják (BASF, Bayer, Hoechst). A legnagyobb vegyipari
tömörülés a Rajna-Ruhr-vidék.

Poltikai rendszer

A Németországi Szövetségi Köztársaság parlamentáris demokrácia. Az ország 16 tartományra
(Bundesland), közülük 3 tartományi jogállású városra oszlik: Berlin, Hamburg, Bréma,
valamint Baden-Württemberg, Bajorország, Brandenburg, Hessen, Alsó Szászország,
Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Észak-Rajna-Vesztfália, Rajnavidék, Saar-vidék, Szászország,
Szász-Anhalt, Schleswig-Holstein és Thüringia.
Németország föderatív állam, a kormányzás a szövetségi kormány és a szövetségi
tartományok között oszlik meg. Vannak kizárólag szövetségi, illetve kizárólag tartományi
hatáskörbe tartozó területek. Előbbi csoportba tartoznak például a honvédelemmel
kapcsolatos jogszabályok, a külpolitika, az idegenrendészet, az adójog egy része, az
állampolgársági kérdések és az uniós szabadságjogok érvényesítése, valamint 2006-ban
bekerült ebbe a csoportba a környezetvédelem is. Az egyes Bundesland-ok hatáskörébe
gyakorlatilag minden olyan terület beletartozik, amely nem szövetségi kompetencia, így
például az oktatás, a bűnüldözés és rendvédelem, valamint a regionális tervezés.
A német szövetségi parlament alsó- és felsőházból áll. Az alsóház (Bundestag) a fő
törvényhozó testület, amely ellenőrzi a kormány munkáját, és megválasztja a kancellárt és az
alkotmánybírák felét, továbbá elfogadja a költségvetést. A Bundestag képviselőit négy évre
választják, általános, közvetlen, szabad és titkos választással.
A felsőháznak (Bundesrat) 69 tagja van. A Bundesrat az egyes szövetségi tartományokat
képviseli, ugyanakkor közvetítő szerepet is betölt a régiók között. A Bundesrat nem
népképviseleti szerv, ugyanis tagjai nem közvetlen választások útján nyerik el megbízásukat.
A szövetségi tartományok népességüktől függően különböző számú küldöttel képviselhetik
magukat. A Bundesrat társjogalkotó szerv, vétójoggal rendelkezik számos, a Bundestag által
megszavazott törvény elfogadásában. Kiemelt szerepköre van az európai integrációval
kapcsolatos kérdésekben. Az Alkotmánybíróság nyolc tagját is a Bundesrat választja.
kancellár: négy évente választják meg, az egyetlen kormánytag, akit a parlament választ. A
kancellár megállapítja a politikai irányvonalakat, a miniszterek ezen irányvonalak mentén, de
önállóan és saját felelősségükre vezetik az egyes tárcákat.
szövetségi elnök: 5 évre választja egy erre a célra létrehozott szerv a szövetségi gyűlés. A
szövetségi elnök feladata, hogy a parlamentben jelen levő pártokkal konzultálva a kancellár

személyére javaslatot tegyen a parlamentnek. Az elnök nevezi ki, illetve menti fel a
kancellárt, a szövetségi minisztereket, a szövetségi bírákat és a szövetségi hivatalnokokat. Az
elnök feladata a szövetségi törvények alkotmányosságának vizsgálata, a szövetségi
köztársaság képviselete a nemzetközi fórumokon és a nemzetközi szerződések aláírása. Nem
lehet újraválasztani.

Összegzés
Alapvetően a fentiekben említett gazdasági tényezők miatt mondhatjuk azt hogy
Németország a legdominánsabb állama az Európai Uniónak. Valamint alapító tagként az Unió
minden szervében képviselteti magát. A legnagyobb anyagi hozzájárulást az Unió anyagi
költségvetéséhez Németország adja és bár az unió államok szövetségét jelenti egyenlőség
jegyében ez a tény mégis a többi tagállam fölé emeli.
Németország jelenleg is 2007-es elnökségében kitűzött célokat tarjta a megfelelő
irányvonalnak. Igyekeznek az Uniót a globalizáció fényében olyan irányba terelni amely
gazdaságilag és politikailag egyaránt egységes és versenyképes.
Gazdasági szemszögből az egységes belső piac tervét támogatják amely idővel területi
egységet is jelentene. Sok ország köztük például Franciaország ezt nem hajlandó elfogadni.
Ezen kívűl a munkahelyteremtés a még a legkiemelkedőbb célkitűzéseik egyike.
Az Unión belül Németország ad leghangosabban hangot az ökológia veszélyekre. Világ
szinten is élen jár a klímaváltozás elleni küzdelemben és politikájával igyekszik meggyőzni a
többi tagállamot ennek szükségszerüségéről.
Szintén kiemelkedő szerepet játszik a terorizmus és az Unión határain túlról átnyúló
bűnözéssel való harcban. Valamint igyekszik küzeledni a Balkáni és Közép-Ázsiai országokhoz
is hogy kialakíthasson egy európai biztonsági és stabilitási térséget.

