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Vážení čtenáři,
Vítejte v internetovém vydání Atlasu světa, eBook Edition.
Jsme rádi, že jste si tuto knihu stáhli a doufáme, že vám pomůže
najít informace o různých zemích světa. Většina těchto informací
je založena na spolehlivých zdrojích vládních institucí USA.
Naším cílem bylo připravit nejdůležitější data, zorganizovat je a
nabídnout vám je. Udělali jsme vše pro to, aby soubor této
knihy byl co nejmenší, protože víme, že velikost paměti vašeho
přístroje může být velmi omezená. A ještě jedna věc: Část této
knihy byla automaticky přeložena, takže překlad nemusí být
přesný. Právě pracujeme na kvalitnějším překladu.
Děkujeme vám za používání této e-knihy.
S pozdravem
iWorldAtlas
Důležité rady:
1) Některý text v této knize je aktivní. Klepnutím na něj rychle
přejdete na jinou stránku této knihy.
2) Klepnutím na mapu ji zvětšíte (pokud je to možné).
Web: www.iWorldAtlas.com
Hlavní údaje a mapové zdroje: CIA
Obal - fotografie Země a vesmíru: NASA
Upravil: tým iWorldAtlas.com
Obrázek na titulní straně © 2018 iWorldAtlas.com
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Svět:
Evropa: Albánie, Andorra, Rakousko, Bělorusko,

Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko,
Kypr, Česko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy,
Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Řecko,
Maďarsko, Island, Irsko, Man, Itálie, Jersey, Kosovo,
Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko,
Makedonie, Malta, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina,
Velká Británie
Asie: Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn,
Bangladéš, Bhútán, Brunej, Myanmar, Kambodža,
Čínská lidová republika, Gruzie, Hongkong, Indie,
Indonésie, Írán, Irák, Izrael, Japonsko, Jordánsko,
Kazachstán, Severní Korea, Jižní Korea, Kuvajt,
Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Macao, Malajsie, Maledivy,
Mauricius, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Filipíny,
Katar, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Srí Lanka,
Sýrie, Tchaj-wan, Tádžikistán, Thajsko, Východní
Timor, Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty,
Uzbekistán, Vietnam, Jemen
Austrálie & Oceánie: Americká Samoa, Austrálie,
Cookovy ostrovy, Fidži, Francouzská Polynésie, Guam,
Kiribati, Marshallovy ostrovy, Federativní státy
Mikronésie, Nauru, Nová Kaledonie, Nový Zéland,
Niue, Severní Mariany, Palau, Papua-Nová Guinea,
Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická

republika, Čad, Komory, Demokratická republika
Kongo, Republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Džibutsko,
Egypt, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Lesotho,
Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie,
Maroko, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Rwanda,
Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, Svatý
Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra
Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán,
Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie,
Zimbabwe
Severní Amerika: Bermudy, Kanada, Grónsko,
Mexiko, Saint-Pierre a Miquelon, Spojené státy
americké
Střední Amerika: Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba,
Bahamy, Barbados, Belize, Britské Panenské ostrovy,
Kajmanské ostrovy, Kostarika, Kuba, Curaçao,
Dominika, Dominikánská republika, Salvador, Grenada,
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Montserrat
(ostrov), Nikaragua, Panama, Portoriko, Svatý Kryštof a
Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad
a Tobago, Turks a Caicos, Americké Panenské ostrovy
Jižní Amerika: Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile,
Kolumbie, Ekvádor, Falklandy, Guyana, Paraguay, Peru,
Surinam, Uruguay, Venezuela
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Země
Afghánistán
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Afghánistán. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Afghánistán. Ale pojďme začít mapou, kterou má Afghánistán:

Afghánistán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Afghánistán? Začněme tímto:
Ahmad Shah Durrani sjednotil paštunské kmeny a založil
Afghánistán v roce 1747. Země sloužila jako nárazník mezi
britskou a ruskou říší, dokud nezískala nezávislost od fiktivní
britské kontroly v roce 1919. Stručný experiment v demokracii
skončil v roce 1973 a komunistou v roce 1978 countercoup.
Sovětský svaz napadl v roce 1979, aby podpořil utlumující
afghánský komunistický režim, který se dotkl dlouhé a ničivé
války. SSSR se v roce 1989 stáhl pod neustálým tlakem
mezinárodně
podporovaných
antikomunistických
mudžahidských rebelů. Série následných občanských válek
viděla, že Kábul konečně padl v roce 1996 na Taliban, tvrdý

hnutí podporované pákistánem, které se objevilo v roce 1994,
aby ukončilo občanskou válku a anarchii. Po teroristických
útocích ze dne 11. září 2001 se Spojené státy, a proti
vojenským akcím severní aliance proti Talibanu svrhly Taliban
za to, že ukryly Usámu BIN Ladin. Bonnská konference
sponzorovaná OSN v roce 2001 vytvořila proces politické
rekonstrukce, která zahrnovala přijetí nové ústavy,
prezidentských voleb v roce 2004 a volby do Národního
shromáždění v roce 2005. V prosinci 2004 se Hamid Karzai
stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Afghánistánu ,
a Národní shromáždění bylo slavnostně otevřeno v prosinci
následujícího roku. Karzáí byl znovu zvolen v srpnu 2009 na
druhé funkční období. Prezidentské volby v roce 2014 byly
prvními zeměmi, které zahrnovaly odtok, který zahrnoval první
dvě volební účastníky z prvního kola, Abdullah Abdullah a
Ashraf Ghani. Během léta roku 2014 jejich kampaně
zpochybňovaly výsledky a obchodovaly s obviněními z
podvodu, což vedlo k diplomatickému zásahu pod vedením
USA, který zahrnoval audit plných hlasů i politická jednání mezi
oběma tábory. V září 2014 se Ghani a Abdulláh shodli na
vytvoření vlády národní jednoty, kdy Ghani byl prezidentem
otevřen a Abdullah byl povýšen na nově vytvořenou funkci
generálního ředitele. Den po inauguraci podepsala
administrativa Ghany bilaterální bezpečnostní dohodu mezi USA
a Afghánistánem a dohoda o stavu ozbrojených sil NATO,
která poskytuje právní základ pro mezinárodní vojenskou
přítomnost v Afghánistánu po roce 2014. Navzdory ziskům
směřujícím k budování stabilní ústřední vlády, Taliban zůstává

vážnou výzvou pro afghánskou vládu téměř ve všech
provinciích. Taliban se stále považuje za oprávněnou vládu
Afghánistánu, a zůstává schopnou a jistou povstaleckou silou, i
když její poslední dva duchovní vůdci byli zabiti; nadále
prohlašuje, že s Kábulem bude pokračovat v mírovém jednání
až poté, co odjedou zahraniční vojenské síly.
Geografie - Afghánistán

Kde je na světě Afghánistán?
Umístění této země je Jižní Asie, na severu a západně od
Pákistánu, východně od Íránu. Afghánistán má celkovou plochu
652,230 km2, z čehož 652,230 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: převážně drsné hory; roviny v severní a
jihozápadní. Nejnižší bod země Afghánistán je Amudarji 258 m,
nejvyšší bod Noshak 7492m. A klima je a za poloviční ;
studené zimy a horké léto.
Obyvatelé - Afghánistán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Afghánistán. Počet
obyvatel je: 34,124,811 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? (Včetně menších čísel Baloch, Turkmen,
Nuristani, Pamiri, Arab, Gujar, Brahui, Qizilbash, Aimaq,
Pashai a Kyrghyz). Jaké jsou tu požívané jazyky? Afghánistán

hovoří jazyky Afgánský perský nebo Dari (oficiální) 80% lingua
franca), Pashto (oficiální) 47%, Uzbekistán 11%, Angličtina
5%, Turkmenistán 2%, Urdu 2%, Pashaji 1%, Nuristani 1%,
Arabština 1%, Balochi, Shughni, Německý, francouzský. A
náboženství: muslim 99,7% (Sunni 84,7-89,7%, Shiáše 1015%), ostatní 0,3% (2009 est.). Kolik let je tady lidem? 18.8
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 51.7 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Populace mají sklon k zhluku v podhůří a periferii
robustního hinduismu Rozmezí Kush; menší skupiny se
nacházejí v mnoha vnitrozemských údolích země; Obecně platí,
že východ je hustěji usazen, zatímco jih je řídce osídlen. Hlavní
městské oblasti v zemi Afghánistán jsou: Kabul (hlavní město)
4,635 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Afghánistán
Hlavní město země Afghánistán je Kabul a typ vlády
prezidentské islámské republiky. Podívejme se na
administrativní členění - 34 provincií (welayat, singular welayat); Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamyan,
Daykundi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat,
Jowzjan, Kábul, Kandahár, Kapisa, Khost, Kunar, Kunduz,
Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz, Paktiya, Panjshir,
Parwan, Samangan, Sar-e Pul, Takhar, Uruzgan, Wardak,
Zabul. Pokud jde o ekonomiku, Afghánistán má tyto důležité
průmyslové produkty: drobná výroba cihel, textilií, mýdla,
nábytek, obuv, hnojiva, oděvy, potravinářské výrobky,
nealkoholické nápoje, minerální voda, cement; ručně tkané

koberce; zemní plyn, uhlí, Coppe. Důležité zemědělské
produkty jsou opium, pšenice, ovoce, ořechy; vlna, skopové,
ovčí, jehněčí, mák. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
opium, ovoce a ořechy, ručně tkané koberce, vlna, bavlna, kůže
a kožešiny, drahokamy a polodrahokamy drahokamy a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Pákistán 46,3%,
Indie 37,6% (2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou
stroje a ostatní kapitál zboží, potraviny, textil, ropné produkty a
nejdůležitější importní partneři jsou Írán 19,3%, Pákistán
18,3%, Čína 16,7%, Kazachstán 9,5%, Uzbekistán 6,1%,
Turkmenistán 5,4%, Malajsie 4% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Afghánistán a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $1,900 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 35.8% (2011 odhad).
Mapa Afghánistán
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Albánie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Albánie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Albánie:

Albánie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Albánie? Začněme tímto:
Albánie vyhlásila svou nezávislost od Osmanské říše v roce
1912, avšak v roce 1939 ji podmanila Itálie a obsadila
Německo v roce 1943. Komunistické partyzány převzaly zemi
v roce 1944. Albánie se spojila nejprve se SSSR (do roku
1960) a poté s Čínou (do roku 1978). Na počátku 90. let
Albánie skončila 46 let xenofobní komunistické vlády a založila
multipartní demokracii. Přechod se ukázal náročný, jelikož se
postupné vlády snažily vypořádat s vysokou nezaměstnaností,
rozsáhlou korupcí, zchátralou infrastrukturou, silnými sítěmi
organizovaného zločinu a bojovnými politickými oponenty.
Albánie dosáhla pokroku v demokratickém vývoji od prvního
volebního období v roce 1991, ale přetrvávají nedostatky.
Většina albánských postkomunistických voleb byla
poznamenána tvrzeními o volebních podvodech; nicméně,
mezinárodní pozorovatelé považovali volby za zcela volné a
spravedlivé od obnovení politické stability po zhroucení
pyramidových režimů v roce 1997. Albánie vstoupila do NATO
v dubnu 2009 av červnu 2014 se stala kandidátem na vstup do
EU. Albánie v listopadu roku 2016 obdržela doporučení
Evropské komise o zahájení jednání o přistoupení k EU, které
bylo podmíněno zavedením balíčku soudních reforem, který byl
přijat dříve toho roku. Ačkoli ekonomika Albánie nadále roste,
zpomalila se a země je stále jednou z nejchudších zemí Evropy.

Velké neformální hospodářství a slabá energetická a dopravní
infrastruktura zůstávají překážkami. Albánie vstoupila do
NATO v dubnu 2009 a v červnu 2014 se stala kandidátem na
přistoupení k EU. Albánie v listopadu roku 2016 obdržela
doporučení Evropské komise o zahájení jednání o přistoupení k
EU, které bylo podmíněno zavedením balíčku soudních
reforem, který byl přijat dříve toho roku. Ačkoli ekonomika
Albánie nadále roste, zpomalila se a země je stále jednou z
nejchudších zemí Evropy. Velké neformální hospodářství a slabá
energetická a dopravní infrastruktura zůstávají překážkami.
Albánie vstoupila do NATO v dubnu 2009 a v červnu 2014 se
stala kandidátem na přistoupení k EU. Albánie v listopadu roku
2016 obdržela doporučení Evropské komise o zahájení jednání
o přistoupení k EU, které bylo podmíněno zavedením balíčku
soudních reforem, který byl přijat dříve toho roku. Ačkoli
ekonomika Albánie nadále roste, zpomalila se a země je stále
jednou z nejchudších zemí Evropy. Velké neformální
hospodářství a slabá energetická a dopravní infrastruktura
zůstávají překážkami.
Geografie - Albánie

Kde je na světě Albánie? Umístění
této země je Jihovýchodní Evropa, hraničící s Jaderským

mořem a Jónským mořem, mezi Řeckem na jihu a Černou
Horou a Kosovem na severu. Albánie má celkovou plochu
28,748 km2, z čehož 27,398 km2 je země. Takže to není nijak
velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: většinou hory a kopce; malé pláně podél pobřeží.
Nejnižší bod země Albánie je Jadranské moře 0 m, nejvyšší
bod Maja e Korabit (Golem Korab) 2 764 m. A klima je mírně
mírné; chladné, zakalené, vlhké zimy; horké, jasné, suché léto;
interiér je chladnější a.
Obyvatelé - Albánie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Albánie. Počet obyvatel
je: 3,047,987 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Albánský 82,8%, Řecký 0,9%, ostatní
1% (včetně Vlacha, Romana, Makedonie, Černé Hory a
Egypta), nespecifikováno 15,5% (2011 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Albánie hovoří jazyky Albánské 98,8% 0,6%
(včetně makedonštiny, romštiny, vlaky, turečtiny, italštiny a
srbochorvatštiny), nespecifikováno 0,1% (2011 est.). A
náboženství: Muslim 56,7%, římskokatolický 10%, ortodoxní
6,8%, ateista 2,5%, Bektashi ) 2,1%, ostatní 5,7%,
nespecifikováno 16,2%. Kolik let je tady lidem? 32.9 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 78.5 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Poměrně rovnoměrná distribuce s poněkud vyššími
koncentracemi lidí v západní a střední části země. Hlavní
městské oblasti v zemi Albánie jsou: Tirana (hlavní město) 454

000 (2015).
Vláda a ekonomika - Albánie
Hlavní město země Albánie je Tirana (Tirane) a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 12 krajů (qarqe, singular - qark); Berat, Dibër, Durres,
Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, Kukes, Lezhe, Shkoder,
Tirane, Vlorë. Pokud jde o ekonomiku, Albánie má tyto
důležité průmyslové produkty: ; obuv, oděvy a oděvy; řezivo,
olej, cement, chemikálie, těžba, základní kovy, hydropower.
Důležité zemědělské produkty jsou pšenice, kukuřice,
brambory, zelenina, ovoce, olivy a olivový olej, hrozny; maso,
mléčné výrobky; ovce a kozy. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou oděvy a oděvy, obuv; asfalt, kovy a kovové
rudy, ropa; cement a stavební materiály, zelenina, ovoce, tabák
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Itálie 50,5%,
Srbsko 8,1%, Kosovo 7,5%, Řecko 4,2% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a zařízení,
potraviny, textil, chemikálie a nejdůležitější importní partneři
jsou Itálie 29%, Německo 9,4%, Čína 8,7%, Řecko 7,8%,
Turecko 7,8%, Srbsko 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Albánie a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $12,500 (2017 odhad). To je docela
dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 14.3% (2012 odhad).
Mapa Albánie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Alžírsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Alžírsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Alžírsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Alžírsko:

Alžírsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Alžírsko? Začněme tímto: Po
více než stoletém vládnutí Francií bojovali Alžíři skrz hodně
padesátých let k dosažení nezávislosti v roce 1962. Alžírská
primární politická strana, národní osvobozenecká fronta (FLN),
byla založena v roce 1954 jako součást boje za nezávislost a
od té doby převážně vládnoucí politikou. Vláda Alžírska v roce
1988 zavedla multiparticipační systém v reakci na veřejné
nepokoje, ale překvapující první úspěch islámského
spásonosného frontu (FIS) v prosinci 1991 vedl alžírskou
armádu k intervenci a odložení druhého kola voleb aby se
zabránilo tomu, co se světská elita obávala, že by byla vládou
vedenou extrémisty, aby převzala moc. Armáda začala tvrdě
bojovat proti FIS, která podněcovala fanoušky FIS, aby začali
útočit na vládní cíle. Boj se dostal do povstání, který
zaznamenal intenzivní násilí od roku 1992-1998, což mělo za
následek přes 100 000 úmrtí - mnoho z nich bylo připisováno
extrémistickým masakrům vesničanů. Vláda získala vrcholnou
roli v pozdních devadesátých letech a ozbrojené křídlo FIS,
islámská spásonosná armáda, se v lednu 2000 rozpustila.
Abdelaziz Bouteflika s podporou armády získal v roce 1999
prezidentství ve volbách, které byly široce považovány za
podvodné vyhrála následující volby v roce 2004, 2009 a v roce
2014. Vláda v roce 2011 zavedla některé politické reformy v
reakci na arabské jaro, včetně zrušení devatenáctiletého stavu

nouzových omezení a zvýšení kvót pro ženy pro zvolená
shromáždění a zároveň zvýšení dotací k obyvatelstvu. Od roku
2014,
Geografie - Alžírsko

Kde je na světě Alžírsko? Umístění
této země je Severní Afrika, hraničící se Středozemním mořem,
mezi Marokem a Tuniskem. Alžírsko má celkovou plochu
2,381,741 km2, z čehož 2,381,741 km2 je země. Takže to je
velmi velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: většinou vysoká náhorní plošina a poušť;
některé hory; úzká, přerušovaná pobřežní rovina. Nejnižší bod
země Alžírsko je Chott Melrhir - 40 m, nejvyšší bod Tahat 2
908 m. A klima je ; mírné, vlhké zimy s horkými, suchými léty
podél pobřeží; sušička se studenými zimami a horkými léty na
vysoké plošině; sirocco je horký, prach / písek-naložený vítr
obzvláště obyčejný v sumách.
Obyvatelé - Alžírsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Alžírsko. Počet obyvatel
je: 40,969,443 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? Arab-Berber 99%, evropský méně než 1%. Jaké
jsou tu požívané jazyky? Alžírsko hovoří jazyky Arabština

(oficiální), francouzština (lingua franca), Berber nebo Tamazight
(oficiální); dialekty zahrnují kabylština berberský (Taqbaylit),
Shawiya berberský (Tacawit), Mzab berberský, Tuareg Berber
(Tamahaq). A náboženství: muslima (oficiální, převážně
sunnitské) 99%, ostatní (včetně křesťanské a židovské). Kolik
let je tady lidem? 28.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 77 roků.
Kde tu lidé žijí? Zde: převážná většina obyvatel se nachází v
extrémní severní části země podél pobřeží Středozemního moře.
Hlavní městské oblasti v zemi Alžírsko jsou: Alžír (hlavního
města) 2,594 milionu; Oran 858 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Alžírsko
Hlavní město země Alžírsko je Alžír a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 48 provincií (wilayas, singular - wilaya); Adrar Ain Defla Ain
Temouchent Alger Annaba Batna Bechar Bejaia Biskra Blida
Bordj Bou Arreridj Bouira Boumerdes Chlef Konstantin Dželfa
El Bayadh El Oued El Tarf Ghardaia Guelma Illizi , Jijel,
Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem,
M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane,
Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda Souk Ahras Tamanrasset
Tebessa Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou,
Tlemcen. Pokud jde o ekonomiku, Alžírsko má tyto důležité
průmyslové produkty: ropa, zemní plyn, lehký průmysl, těžba,
elektro, petrochemie, zpracování potravin. Důležité zemědělské
produkty jsou Pšenice, ječmene, ovesu, hroznů, oliv, ; ovce,
dobytčí. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa

2006) ropa, zemní plyn a ropné produkty 97% (v roce 2009) a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Itálie 17,4%,
Španělsko 12,9%, USA 12,9%, Francie 11,4%, Brazílie 5,4%,
Nizozemsko 4,9%, Turecko 4,5% Kanada 4,3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou kapitálové zboží,
potraviny, spotřební zboží, a nejdůležitější importní partneři jsou
Čína 17,8%, Francie 10,1%, Itálie 9,8%, Španělsko 7,6%, v
Německu o 6,4%, v USA 4,9% Turecko 4,1% (2016),. Jakým
bohatstvím oplývá Alžírsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $15,100 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 23% (2006 odhad).
Mapa Alžírsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Americká Samoa
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Americká Samoa. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Americká Samoa. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Americká Samoa:

Americká Samoa - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Americká Samoa? Začněme
tímto: osídleno již 1000 před naším letopočtem, Samoa do
evropských průzkumníků nedosáhla do 18. století. Mezinárodní
rivalita v druhé polovině 19. století byla řešena smlouvou z roku
1899, ve které Německo a USA rozdělily samoinské
souostroví. Spojené státy formálně obsadily svou část - menší
skupinu východních ostrovů s vynikajícím přístavem Pago Pago
- v následujícím roce.
Geografie - Americká Samoa

Kde je na světě Americká Samoa?
Umístění této země je Oceánie, skupina ostrovů v jižním Tichém
oceánu, asi na půli cesty mezi Havajem a Novým Zélandem.
Americká Samoa má celkovou plochu 199 km2, z čehož 199
km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: pět vulkanických
ostrovů s drsnými vrcholy a omezenými pobřežními pláněmi,
dva korálové atoly (Rose Island, Swains Island). Nejnižší bod
země Americká Samoa je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Lata
hora 964 m. A klima je tropických mořských oblastí,
moderováno jihovýchodními obchodními větry; roční průměry

srážek činí zhruba 3 m; období dešťů (listopad až duben),
suchá sezóna (květen až říjen); malá sezónní teplotní variace.
Obyvatelé - Americká Samoa
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Americká Samoa. Počet
obyvatel je: 51,504 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? Pacific Islander 92.6% 88,9%, Tongan 2,9%,
ostatní 8%), Asijské 3,6% (zahrnuje Filipínské 2,2%, ostatní
1,4%), smíšené 2,7%, ostatní 1,2% (v roce 2010). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Americká Samoa hovoří jazyky Samoan
88,6% (úzce souvisí s havajských a dalších polynéských
jazyků), angličtina 3,9%, Tongan 2,7%, ostatní Pacifik ostrovan
3%, ostatní 1,8%. A náboženství: Christian 98,3%, ostatní 1%,
unaffiliated 0,7% (2010 est.). Kolik let je tady lidem? 25.5
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 73.4 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: neznámo. Hlavní městské oblasti v zemi Americká Samoa
jsou: PAGO PAGO (kapitál) 48 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Americká Samoa
Hlavní město země Americká Samoa je Pago Pago a typ
vlády Prezidentská demokracie; samosprávné území USA.
Podívejme se na administrativní členění - žádné (území USA);
neexistují žádné administrativní rozdělení prvního řádu podle
definice vlády USA, ale v druhém pořadí existují 3 okresy a 2
ostrovy; Východní, Manu'a, Rose Island, Ostrov Swains,
Západní. Pokud jde o ekonomiku, Americká Samoa má tyto
důležité průmyslové produkty: konzervy tuňáků pro

hospodářská zvířata (z velké části dodávané zahraničními
rybářskými plavidly), ruční práce. Důležité zemědělské
produkty jsou banány, kokosové ořechy, zelenina, taro, chleb,
jam, kopra, ananas, papája; mléčné výrobky,. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou konzervovaných tuňáků 93% a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Austrálie 21,6%,
Ghana 16,1%, Nizozemsko 11,5%, Barma 8,1%, Jižní Korea
7,9%, Kolumbie 4,7% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou suroviny pro konzervárenské výrobky, potraviny,
ropné produkty, stroje a součásti a nejdůležitější importní
partneři jsou Singapur 22,6%, NZ 19,1%, Samoa 8,7%,
Malajsie 8,2%, Fidži 7,6%, Jižní Korea 7,4%, Austrálie 4,6%.
Jakým bohatstvím oplývá Americká Samoa a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$13,000 (2013 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Americká Samoa

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Andorra
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Andorra. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Andorra. Ale pojďme začít mapou, kterou má Andorra:

Andorra - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Andorra? Začněme tímto:
Andorské knížectví je jedním z nejmenších států v Evropě,
který se nachází vysoko v Pyrenejích mezi francouzskými a
španělskými hranicemi. Po dobu 715 let, od roku 1278 do roku
1993, Andorrans žil pod jedinečnou koprincipality, ovládanou
francouzskými a španělskými vůdci (od roku 1607 francouzský
šéf státu a biskup Urgell). V roce 1993 byl tento feudální
systém pozměněn zavedením moderní ústavy; spoluhráči zůstali
jako titulární hlavy státu, ale vláda se změnila v parlamentní
demokracii. Andorra se stala oblíbenou turistickou destinací,
kterou každý rok navštíví přibližně 8 milionů lidí, které
každoročně přitahují zimní sporty, letní klima a bezcelní nákupy.
Andorra se také stala bohatým mezinárodním obchodním
centrem kvůli vyspělému bankovnímu sektoru a nízkým daním.
V rámci úsilí o modernizaci svého hospodářství Andorra
otevřela zahraniční investice a zapojila se do dalších reforem,
jako je prosazování daňových iniciativ zaměřených na podporu
širší infrastruktury. Přestože Andorra není členem EU, má
zvláštní vztah s blokem, který se řídí různými dohodami o
celních smlouvách a spolupráci a používá euro jako svou
národní měnu.
Geografie - Andorra

Kde je na světě Andorra? Umístění
této země je Jihozápadní Evropa, Pyreneje, na hranici mezi
Francií a Španělskem. Andorra má celkovou plochu 468 km2, z
čehož 468 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: drsné
hory odříznuté úzkými údolími. Nejnižší bod země Andorra je
Riu Runer 840 m, nejvyšší bod Pic de Coma Pedrosa 2 946 m.
A klima je mírné; zasněžené, studené zimy a teplé, suché léto.
Obyvatelé - Andorra
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Andorra. Počet obyvatel
je: 76,965 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Andorra 46,2%, španělština 26,4%, portugalština
12,8%, francouzština 5%, ostatní 9,6% (2016 est.). Jaké jsou
tu požívané jazyky? Andorra hovoří jazyky Katalánština
(oficiální), francouzská, kastilská , Portugalský. A náboženství:
římský katolík (převládající). Kolik let je tady lidem? 44.3 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 82.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Obyvatel je nerovnoměrně rozloženo a je soustředěno v sedmi

urbanizovaných údolích, které tvoří farnosti země (politické
správní členy). Hlavní městské oblasti v zemi Andorra jsou:
Andorra LA Vella (kapitál) 23,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Andorra
Hlavní město země Andorra je Andorra La Vella a typ
vlády parlamentní demokracie (od března 1993), která si
ponechává své náčelníky státu ve formě spoluvládní strany; oba
princové jsou francouzský prezident a biskup Seu d'Urgell,
Španělsko, kteří přenést odpovědnost na jiné úředníky.
Podívejme se na administrativní členění - 7 farností (parroquies,
singulární - Parroquia); Andorra la Vella, Canillo, Encamp,
Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia de Loria.
Pokud jde o ekonomiku, Andorra má tyto důležité průmyslové
produkty: (zejména lyžování), bankovnictví, dřevo, nábytek.
Důležité zemědělské produkty jsou Malé množství žita, pšenice,
ječmene, , zelenina, tabák; ovce, dobytek. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou tabákových výrobků, nábytku a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou neznámo.
Nejdůležitější importní komodity jsou spotřební zboží,
potraviny, palivo, elektřina a nejdůležitější importní partneři jsou
neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Andorra a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$49,900 (2015 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Andorra

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Angola
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Angola. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Angola.
Ale pojďme začít mapou, kterou má Angola:

Angola - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Angola? Začněme tímto:
Angola zaznamenává nízké indexy lidského rozvoje, a to
navzdory tomu, že od ukončení 27 let občanské války v roce
2002 využila své velké zásoby ropy, aby znovu obnovila. Boj
mezi Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA) vedený José
Eduardo DOS Santos Národní unie pro celkovou nezávislost
Angola (Unita), vedená Jonasem Savimbim, následovala
nezávislost na Portugalsku v roce 1975. V roce 1992, kdy se
Angol uskutečnil národní volby, se v roce 1992 objevil mír, ale
boje se zase zvedly v roce 1993. Až 1,5 milionu životů může
byly ztraceny - a 4 miliony lidí se přesunuly - během více než
čtvrt století bojů. Savimbiho smrt v roce 2002 ukončila povstání
Unity a upevnila moc MPLA. Prezident DOS Santos v roce
2010 prosadil novou ústavu a v roce 2012 byl zvolen na
pětileté funkční období.
Geografie - Angola

Kde je na světě Angola? Umístění
této země je Jižní Afrika, hraničící s jižním Atlantským oceánem,

mezi Namibií a Demokratickou republikou Kongo. Angola má
celkovou plochu 1,246,700 km2, z čehož 1,246,700 km2 je
země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: úzká pobřežní rovina narůstá
náhle do obrovské vnitřní plošiny. Nejnižší bod země Angola je
Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Moca 2,620 m. A klima je
polořadovku na jihu a podél pobřeží Luandě; severní je
chladná, suchá sezóna (květen až říjen) a horké, deštivé období
(listopad až duben).
Obyvatelé - Angola
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Angola. Počet obyvatel
je: 29,310,273 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? Ovimbundu 37%, Kimbundu 25%, Bakongo 13%,
mestico (smíšený evropský a domorodec africký) 2%,
evropský 1%, jiný 22%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Angola
hovoří jazyky portugalský 71.2% (oficiální), Umbundu 23%,
Kikongo 8.2%, Kimbundu 7.8%, Chokwe 6,5%, Nhaneca
3,4%, Nganguela 3,1%, Fiote 2,4%, Kwanhama 2,3%,
Muhumbi 2,1%, Luvale 1%, ostatní 3,6%. A náboženství:
Římskokatolický 41,1%, Protestant 38,1%, Jiný 8,6%, Žádný
12,3% ). Kolik let je tady lidem? 15.9 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 60.2 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina lidí žije v západní
polovině země; městské oblasti představují nejvyšší koncentraci
lidí, zejména Luanda. Hlavní městské oblasti v zemi Angola
jsou: Luanda (kapitál) 5,506 milionu; Huambo 1,269 milionu

(2015).
Vláda a ekonomika - Angola
Hlavní město země Angola je Luanda a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 18 provincií (provincie, singulární - provincie); Bengo,
Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, Huambo, Huila, Kwando
Kubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Luanda, Lunda Norte,
Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige, Zaire. Pokud jde
o ekonomiku, Angola má tyto důležité průmyslové produkty:
ropa; diamanty, železná ruda, fosfáty, živec, bauxit, uran a zlato;
cement; základní kovové výrobky; zpracování ryb; zpracování
potravin, vaření, tabákové výrobky, cukr; textilie; loď repai.
Důležité zemědělské produkty jsou , cukrové třtiny, kávy, sisalu,
kukuřice, bavlny, manioku, tapioky, tabáku, zeleniny, plantejnů;
hospodářská zvířata; lesní produkty; rybí. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropa, diamanty, rafinované ropné
produkty, káva, sisal, ryby a rybí výrobky, dřevo, bavlna a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína 53,7%, Indie
7,6%, USA 5,6%, Jižní Afrika 5,3%, Francie 4,4% (2016),.
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a elektrická
zařízení, vozidel a náhradních dílů; potraviny, textil, vojenské
zboží a nejdůležitější importní partneři jsou Portugalsko 15,9%,
USA 12,5%, Čína 12,2%, Jižní Afrika 6,8%, Belgie 6,3%,
Brazílie 5,5%, Spojené království 4,3% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Angola a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $6,800 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s

ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 40.5%
(2006 odhad).
Mapa Angola

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Anguilla
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Anguilla. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Anguilla. Ale pojďme začít mapou, kterou má Anguilla:

Anguilla - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Anguilla? Začněme tímto:
Kolonizovaný anglickými osadníky ze Svatého Kryštofa v roce
1650, Anguilla byla spravována Velkou Británií až do počátku
19. století, kdy byl ostrov - proti přáním obyvatel - začleněn do
jedné britské závislosti spolu se Svatým Kittsem a Nevisem.
Několik pokusů o oddělení selhalo. V roce 1971, dva roky po
vzpouře, byla Anguillě konečně dovolena vystoupit; toto
uspořádání bylo formálně uznáno v roce 1980, kdy se Anguilla
stala samostatnou britskou závislostí. Dne 7. září 2017 ostrov
utrpěl rozsáhlé škody způsobené hurikánem Irma, zejména
komunikací a obytnou a podnikovou infrastrukturou.
Geografie - Anguilla

Kde je na světě Anguilla? Umístění
této země je Karibik, ostrovy mezi Karibským mořem a
severním Atlantickým oceánem, východně od Portoru. Anguilla
má celkovou plochu 91 km2, z čehož 91 km2 je země. Takže to
je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: plochý a nízko položených ostrov
korálů a vápence. Nejnižší bod země Anguilla je Karibské moře
0 m, nejvyšší bod Crocus Hill 73 m. A klima je tropický;
moderuje severovýchodní pasáty.

Obyvatelé - Anguilla
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Anguilla. Počet obyvatel
je: 17,087 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? africký / černá 85,3%, hispánského původu 4,9%,
smíšený 3,8%, bílá 3,2%, Východní indické / Indian 1%, ostatní
1,6% nespecifikováno 0,3% (2011 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Anguilla hovoří jazyky Angličtina (oficiální). A
náboženství: Protestant 73,2% (Anglican 22,7%, metodista
19,4%, Letniční 10,5%, Adventist sedmého dne 8,3%, Baptista
7,1%, Boží kostel 4,9%, Presbytářský 0,2%, Bratří 0,1%),
Římskokatolický 6,8% %, jiní křesťanští 10,9%, jiní 3,2%,
nespecifikovaní 0,3%, žádní 4,5% (2011 est.). Kolik let je tady
lidem? 34.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81.5 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: většina obyvatelstva je soustředěna v údolí v
centru ostrova; Území je poměrně jednotné na jihozápadě,
spíše na severovýchodě spíše. Hlavní městské oblasti v zemi
Anguilla jsou: Údolí (hlavní město) 1,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Anguilla
Hlavní město země Anguilla je Údolí a typ vlády parlamentní
demokracie (sněmovna shromáždění); samosprávné zámořské
území Spojeného království. Podívejme se na administrativní
členění - žádné (zámořské území Spojeného království). Pokud
jde o ekonomiku, Anguilla má tyto důležité průmyslové
produkty: turistiky, stavbu lodí, offshore finanční služby. Důležité
zemědělské produkty jsou malé množství tabáku, zeleniny;

dobytek zvyšování. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou humr, ryby, dobytek, sůl, betonové bloky, rum a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou neznámo.
Nejdůležitější importní komodity jsou paliva, potraviny, vyrábí
chemikálie, nákladní vozy, textil a nejdůležitější importní partneři
jsou neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Anguilla a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $12,200 (2008 odhad). To je docela dobré. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 23% (2002 odhad).
Mapa Anguilla

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Antigua a Barbuda
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Antigua a Barbuda. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Antigua a Barbuda. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Antigua a Barbuda:

Antigua a Barbuda - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Antigua a Barbuda? Začněme
tímto: Siboney byli prvními obyvateli ostrovů Antigua a Barbuda
v roce 2400 př.nl, ale indiánové Arawak obsadili ostrovy, když
Kolumbus přistál na své druhé cestě v roce 1493. Časné
španělské a francouzské osídlení bylo následováno anglickou
kolonií v roce 1667. Otroctví, který byl založen na provozování
cukrových plantáží na Antigua, byl zrušen v roce 1834. Ostrovy
se staly nezávislým státem v Britském společenství národů v
roce 1981. Dne 6. září 2017 pronikl hurikán Irma ostrova
Barbuda, který ničil ostrov a nucen evakuovat populace do
Antiguy. Téměř všechny stavby na Barbudě byly zničeny a
vegetace zbavena, ale Antigua byla ušetřena nejhorší.
Geografie - Antigua a Barbuda

Kde je na světě Antigua a Barbuda?
Umístění této země je Karibik, ostrovy mezi Karibským mořem
a severním Atlantickým oceánem, východně-jihovýchodně od
Puerto Rico. Antigua a Barbuda má celkovou plochu 442.6
km2 (Antigua 280 km2; Barbuda 161 km2), z čehož 442.6 km2
je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: převážně nízko

položené vápencové a korálové ostrovy s některými vyššími
vulkanickými oblastmi. Nejnižší bod země Antigua a Barbuda je
Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Mount Obama 402 m. A
klima je tropických námořních; malá sezónní teplotní variace.
Obyvatelé - Antigua a Barbuda
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Antigua a Barbuda.
Počet obyvatel je: 94,731 (7/2017 odhad). Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? černá 87,3%, smíšené 4,7%,
hispánské 2,7%, bílé 1,6%, jiné 2,7%, nespecifikováno 0,9%
(2011 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Antigua a Barbuda
hovoří jazyky Angličtina (oficiální), Antiguan kreolský. A
náboženství: Protestant 68,3% (Angličan 17,6%, Adventist
sedmého dne 12,4%, letniční 12,2%, Moravský 8,3%,
Metodista 5,6%, Wesleyan svatost 4,5%, Kostel Boží 4,1%,
Baptista 3,6%), Římský katolík 8,2%, Ostatní 12,2% ,
nespecifikováno 5,5%, žádné 5,9% (2011 est.). Kolik let je
tady lidem? 31.9 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 76.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: ostrov Antigua je domovem přibližně 97%
obyvatel; téměř celá populace Barbuda žije v Codringtonu.
Hlavní městské oblasti v zemi Antigua a Barbuda jsou: 22 000
(2014).
Vláda a ekonomika - Antigua a Barbuda
Hlavní město země Antigua a Barbuda je Saint John's a typ
vlády parlamentní demokracie (parlament) pod ústavní
monarchií; království Commonwealthu. Podívejme se na

administrativní členění - 6 farností a 2 závislosti; Barbuda,
Redonda, Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul,
Saint Peter, Saint Philip. Pokud jde o ekonomiku, Antigua a
Barbuda má tyto důležité průmyslové produkty: cestovní ruch,
živočišná turistika, stavebnictví, lehká výroba (oblečení, alkohol,
domácí spotřebiče). Důležité zemědělské produkty jsou Bavlna
, ovoce, zelenina, banány, kokosové ořechy, okurky, mango,
cukrová třtina;. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
ropné produkty, lůžkoviny, ruční práce, elektronické součástky,
dopravní prostředky, potraviny a živá zvířata a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Polsko 53.2%,
Velká Británie 12.7%, Kamerun 7.2% US 4,5% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny a živá zvířata,
stroje a dopravní prostředky, výroba, chemikálie, ropa a
nejdůležitější importní partneři jsou USA 44,3%, Japonsko
4,7%, Čína 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Antigua a
Barbuda a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $26,300 (2017 odhad). To znamená,
že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Antigua a Barbuda

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Argentina
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Argentina. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Argentina. Ale pojďme začít mapou, kterou má Argentina:

Argentina - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Argentina? Začněme tímto: V
roce 1816 vyhlásily Spojené provincie Rio Plata svou
nezávislost od Španělska. Po Bolívii, Paraguayi a Uruguayu
prošli svou vlastní cestou, oblast, která zůstala, se stala
Argentinou. Země a obyvatelstvo a kultura byly silně utvářeny
přistěhovalci z celé Evropy, přičemž Itálie a Španělsko
poskytovaly největší podíl nově příchozích od roku 1860 do
roku 1930. Až do poloviny 20. století většinu historie Argentiny
ovládaly období vnitřního politického konfliktu mezi federalisty
a jednotáři a mezi civilními a vojenskými frakcemi. Po druhé
světové válce následovala éra peronistického populismu a
přímého a nepřímého vojenského zasahování v následných
vládách vojenská junta, která převzala moc v roce 1976.
Demokracie se vrátila v roce 1983 po neúspěšném pokusu o
uchopení Falklandských ostrovů (Islas Malvinas) silou , a
přetrvávala i přes četné výzvy, z nichž nejvíce hrozivá byla
hospodářská krize v letech 2001-2002, která vedla k násilným
veřejným protestům a následným odstoupením několika
prezidentů. V letech 2003 - 15 bylo peronistickým pravidlem
Nestor a Cristina Fernandez de Kirchner, jejichž politika
izolovala Argentinu a způsobila ekonomickou stagnaci. S
volbou Mauricia Macriho v listopadu 2015 začala Argentina
období reformy a mezinárodní reintegrace.
Geografie - Argentina

Kde je na světě Argentina? Umístění
této země je Jižní jižní Amerika, hraničící s jižním Atlantským
oceánem, mezi Chile a Uruguayem. Argentina má celkovou
plochu 2,780,400 km2, z čehož 2,736,690 km2 je země. Takže
to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: bohaté pláně Pampas v severní
polovině, rovinné na rolovací plošině Patagonie na jihu, drsné
Andy podél západní borde. Nejnižší bod země Argentina je
Laguna del Carbon -105 m (umístěný mezi Puerto San Julian a
Comandante Luis Piedra Buena v provincii Santa Cruz),
nejvyšší bod Cerro Aconcagua 6,962 m (nacházející se v
severozápadním rohu provincie Mendoza, nejvyšší bod v Jižní
Americe). A klima je převážně mírné; na jihovýchodě;
subantarctic v jihozápadní.
Obyvatelé - Argentina
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Argentina. Počet
obyvatel je: 44,293,293 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? Evropský (převážně španělsky a italsky
sestup) a mestic (smíšený evropské a indiánské předky) 97,2%,
indiánské 2,4%, africký 0,4% (2010 est.). Jaké jsou tu

požívané jazyky? Argentina hovoří jazyky Spanish (oficiální) ,
italsky,
anglicky,
německy,
francouzsky,
domácí
(Mapudungunština, Quechua). A náboženství: nominálně římský
katolík 92% (méně než 20% cvičit), protestanti 2%, židovské
2%, ostatní 4%. Kolik let je tady lidem? 31.7 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 77.3 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: on- třetina
obyvatel žije v Buenos Aires; kapsy aglomerace se vyskytují v
celé severní a střední části země; Patagonie na jihu zůstává řídce
osídlená. Hlavní městské oblasti v zemi Argentina jsou: Buenos
Aires (hlavní město) 15,18 milionu; Córdoba 1.511 milionů;
Rosario 1,381 milionu; Mendoza 1,009 milionu; San Miguel de
Tucuman 910 000; La Plata 846 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Argentina
Hlavní město země Argentina je Buenos Aires a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 23 provincií (provincie, singular - provincie) a 1 autonomní
město; Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Rios,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego - Antartida a
Islas del Atlantico Sur (Tierra del Fuego), Tucuman. Pokud jde
o ekonomiku, Argentina má tyto důležité průmyslové produkty:
potravin, motorová vozidla, zboží dlouhodobé spotřeby, textil,
chemie a petrochemie, tisk, metalurgie, ocel. Důležité
zemědělské produkty jsou Slunečnicových semen, citronů,

sójových bobů, hroznů, kukuřice, tabáku, arašídů, čaje,
pšenice; živočišná výroba. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou sójové boby a deriváty, ropa a plyn, vozidla,
kukuřice, pšenice a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Brazílie 15,5%, USA 7,7% % (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje, motorová vozidla, ropa a zemní plyn,
organické chemikálie, plasty a nejdůležitější importní partneři
jsou Brazílie 24,3%, Čína 18,7%, USA 12,5%, Německo
5,5%. Jakým bohatstvím oplývá Argentina a jak bohatí jsou lidé
v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$20,700 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde
dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 32.2%.
Mapa Argentina

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Arménie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Arménie. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Arménie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Arménie:

Arménie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Arménie? Začněme tímto:
Arménie se pyšní tím, že je prvním národem, který formálně
přijímá křesťanství (počátkem 4. století). Navzdory obdobím
autonomie, po staletí se Arménie dostala do rukou různých říší,
včetně římské, byzantské, arabské, perské a osmanské. Během
první světové války v západní části Arménie osmanská říše
zavedla politiku nuceného přesídlení spojenou s dalšími drsnými
praktikami, které vedly k nejméně 1 milionu arménských úmrtí.
Východní oblast Arménie byla postoupena Osmany do Ruska v
roce 1828; tato část vyhlásila svou nezávislost v roce 1918, ale
byla podmaněna sovětskou červenou armádou v roce 1920.
Arméničtí vůdci zůstávají zaujatý dlouhým konfliktem s
Ázerbájdžánem o Nagorno-Karabachu, primárně obývaném
arménsku, přiděleném sovětskému Ázerbajdžánu ve dvacátých
letech minulého století Moskvou . Arménie a Ázerbajdžán
začaly bojovat o území v roce 1988; kdy se oba země dostaly
do nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991. Do května
1994, kdy došlo k trojstrannému příměří mezi Arménií,
Ázerbájdžánem a Náhorním Karabachem, se etnické arménské
síly držely nejen Nagorno-Karabachu, ale také sedmi - přibližně
14% území Ázerbájdžánu. Ekonomiky obou stran byly
poškozeny jejich neschopností dosáhnout podstatného pokroku

směrem k mírovému řešení. Turecko uzavřelo společnou hranici
s Arménií v roce 1993 na podporu Ázerbájdžánu ve svém
konfliktu s Arménií nad kontrolou Náhorního Karabachu a
okolních oblastí, což dále brzdila arménský hospodářský růst.
V roce 2009 vedoucí arménští vůdci začali s Tureckem
sbližovat s cílem zajistit otevírání hranic, Turecko dosud
neratifikovalo protokoly o normalizaci vztahů mezi oběma
zeměmi. V lednu 2015 přistoupila Arménie k Rusku, Bělorusku
a Kazachstánu jako člen Eurasijské hospodářské unie.
Geografie - Arménie

Kde je na světě Arménie? Umístění
této země je Jihozápadní Asii, mezi Tureckem (na západě) a
Ázerbájdžánem; poznámka - Arménie se považuje za součást
Evropy; geopoliticky lze jej klasifikovat jako spadající do
Evropy, na Blízký východ nebo na oba. Arménie má celkovou
plochu 29,743 km2, z čehož 28,203 km2 je země. Takže to
není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: Arménská vysočina s horami; malá
lesní půda; rychle tekoucí řeky; dobrá zemina v údolí říčky
Aras. Nejnižší bod země Arménie je řeka Debed 400 m,
nejvyšší bod Aragats Lerrnagagat '4 090 m. A klima je
vysokohorský kontinent, horké léto, studené zimy.

Obyvatelé - Arménie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Arménie. Počet obyvatel
je: 3,045,191 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? (V roce 2011 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Arménie hovoří jazyky Arménie (oficiální) 97,9%,
Kurdština (mluvená menšinou Yezidi) 1%, ostatní 1% (2011 est.
) Arménie 98,1%, Yezidi (Kurd) 1,1% . ). A náboženství:
Arménská apoštolská 92,6%, evangelická 1%, ostatní 2,4%,
žádná 1,1%, nespecifikovaná 2,9% (2011 est.). Kolik let je
tady lidem? 35.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 74.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Většina populace se nachází v severní polovině
země; hlavním městem Jerevanu je doma více než pětkrát tolik
lidí jako Gyumri, druhé největší město na venkově. Hlavní
městské oblasti v zemi Arménie jsou: Jerevan (hlavní město)
1,044 (2015).
Vláda a ekonomika - Arménie
Hlavní město země Arménie je Jerevan a typ vlády
parlamentní demokracie. Podívejme se na administrativní
členění - 11 provincií (marzer, singular - marz); Aragatsotn,
Ararat, Armavir, Geghark'unik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik,
Tavush, Vayots Dzor, Jerevan. Pokud jde o ekonomiku,
Arménie má tyto důležité průmyslové produkty: brandy, těžba,
zpracování diamant, kovoobráběcí stroje, lisy a jiné obráběcí
stroje, elektromotory, úplet, punčochové zboží, obuv, hedvábné
tkaniny, chemikálie, kamiony, nástroje, mikroelektronika,

šperky, software, zpracování potravin. Důležité zemědělské
produkty jsou Ovoce (zejména hroznů a meruněk), zeleniny;
dobytek. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou surová
měď, surové železo, neželezné kovy, zlato, diamanty, minerální
výrobky,
potraviny,
brandy,
cigarety,
energie
a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Rusko 21%,
Bulharsko 8,7%, Gruzie 8,1%, Kanada 7,9%, Německo 7,9%,
Irák 7,8%, Čína 5,7%, Írán 4,2%, Švýcarsko 4,2% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou zemní plyn, ropa,
farmaceutický průmysl, automobily a nejdůležitější importní
partneři jsou Rusko 30,7%, Čína 11%, Írán 5,1%, Turecko
5%, Německo 5% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Arménie
a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $9,100 (2017 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 32% (2013 odhad).
Mapa Arménie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Aruba
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Aruba. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Aruba. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Aruba:

Aruba - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Aruba? Začněme tímto:
Odhalená a nárokována pro Španělsko v roce 1499, Aruba
získala v roce 1636 Holandština. hlavní průmysly. Ze zlata v 19.
století následovala prosperita, kterou přinesl otevření ropné
rafinérie v roce 1924. Poslední dekády 20. století zaznamenaly
boom v odvětví cestovního ruchu. Aruba se odtáhla z
Nizozemských Antil v roce 1986 a stala se samostatným
autonomním členem Nizozemského království. Pohyb směrem k
úplné nezávislosti byl zastaven na požadavku Aruby v roce
1990.
Geografie - Aruba

Kde je na světě Aruba? Umístění
této země je Karibik, ostrov v Karibském moři, severně od
Venezuely. Aruba má celkovou plochu 180 km2, z čehož 180
km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: byt s několika kopci;
nevelká vegetace. Nejnižší bod země Aruba je Karibské moře
0 m, nejvyšší bod Ceru Jamanota 188 m NEGL. A klima je
tropických mořských; malá sezónní teplotní variace.

Obyvatelé - Aruba
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Aruba. Počet obyvatel
je: 115,120 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Holandský 82,1%, Kolumbijský 6,6%, Venezuelský
2,2%, Dominikánský 2,2%, Haitian 1,2%, Jiný 5,5%,
Nespecifikovaný 0,1% 2010 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Aruba hovoří jazyky Papiamento (oficiální) (kreolský
jazyk, který je směsí portugalštiny, španělštiny, holandštiny,
angličtiny av menší míře i francouzštiny, stejně jako prvky
afrických jazyků a jazyk Arawaku) 69,4%, španělština 13,7% ,
Angličtina (široce mluvená) 7.1%, holandština (oficiální) 6.1%,
čínština 1.5%, ostatní 1.7%, nespecifikováno 0.4% (2010 est.).
A náboženství: Římský katolík 75.3%, protestantský 4.9%
Anglikánský 0,4%, jiný protestantský 2,7%), Jehovův svědek
1,7%, ostatní 12%, žádný 5,5%, nespecifikováno 0,5% (rok
2010). Kolik let je tady lidem? 39.3 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 76.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina obyvatel žije v
Oranjestadu a San Nicolaase ; většina sídel se obvykle nachází
na méně hornaté západní straně ostrova. Hlavní městské oblasti
v zemi Aruba jsou: Oranjestad (hlavní město) 29 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Aruba
Hlavní město země Aruba je Oranjestad a typ vlády
parlamentní
demokracie
(zákonodárství);
součást
Nizozemského království. Podívejme se na administrativní
členění - none (součást Nizozemského království). Pokud jde o
ekonomiku, Aruba má tyto důležité průmyslové produkty:

turistika, zařízení na překládku ropy, bankovnictví. Důležité
zemědělské produkty jsou Aloes; hospodářská zvířata;
rybářská. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou živá
zvířata a živočišné produkty, umění a sběratelské předměty,
strojní zařízení a elektrická zařízení, dopravní prostředky a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Kolumbie 23,4%,
USA 19,8%, Nizozemsko 16,9%, Venezuela 13,9%.
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a elektrická
zařízení, rafinovaný olej pro paliva a reexport, chemikálie;
potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou US 55,4%,
Nizozemsko 12,6% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Aruba a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $25,300 (2011 odhad). To znamená, že
životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Aruba

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Austrálie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Austrálie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Austrálie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Austrálie:

Austrálie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Austrálie? Začněme tímto:
Prehistorické osadníci přišli na kontinent z jihovýchodní Asie
nejméně 40 000 let, než začali první průzkumníci Evropy v 17.
století. Žádná formální územní tvrzení nebyla učiněna až do roku
1770, kdy kapitán James COOK převzal východní pobřeží ve
jménu Velké Británie (všechna Austrálie byla v roce 1829
tvrzena jako britské území s vytvořením kolonie západní
Austrálie). Šest kolonií bylo vytvořeno koncem 18. a 19. století;
oni federovali a stal se Austrálie společenství v 1901. Nová
země využila svých přírodních zdrojů k rychlému rozvoji
zemědělského a výrobního průmyslu a k významnému
příspěvku k úsilí spojenců ve světových válkách já a II. V
posledních desetiletích se Austrálie stala mezinárodně
konkurenceschopnou, vyspělého tržního hospodářství z velké
části z ekonomických reforem přijatých v 80. letech a jeho
umístění v jednom z nejrychleji rostoucích regionů světové
ekonomiky. Mezi dlouhodobé obavy patří stárnutí obyvatelstva,
tlak na infrastrukturu a otázky životního prostředí, jako jsou
povodně, sucha a bushfire. Austrálie je nejsušší obývaný
kontinent na světě, což je zvláště citlivá na výzvy klimatických
změn. Austrálie je domovem 10 procent světové biologické
rozmanitosti a velké množství její flóry a fauny neexistuje nikde
jinde na světě. Austrálie je nejsušší obývaný kontinent na světě,
což je zvláště citlivá na výzvy klimatických změn. Austrálie je
domovem 10 procent světové biologické rozmanitosti a velké

množství její flóry a fauny neexistuje nikde jinde na světě.
Austrálie je nejsušší obývaný kontinent na světě, což je zvláště
citlivá na výzvy klimatických změn. Austrálie je domovem 10
procent světové biologické rozmanitosti a velké množství její
flóry a fauny neexistuje nikde jinde na světě.
Geografie - Austrálie

Kde je na světě Austrálie? Umístění
této země je Oceánie, kontinent mezi Indickým oceánem a
jižním Tichým oceánem. Austrálie má celkovou plochu
7,741,220 km2, z čehož 7,682,300 km2 je země. Jedná se o
jednu z největších zemí světa. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: většinou nízká náhorní plošina s
pouští; úrodná rovina na jihovýchodě. Nejnižší bod země
Austrálie je Jezero Eyre -15 m, nejvyšší bod Mount
Kosciuszko 2,228 m. A klima je obecně suchých až
poloprůhledných; mírné na jihu a na východě; tropické na
severu.
Obyvatelé - Austrálie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Austrálie. Počet
obyvatel je: 23,232,413 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? Anglický 25,9%, australský 25,4%, irské
7,5%, skotské 6,4%, italský 3,3%, německý 3,2%, čínský
3,1%, indické 1.4 %. Jaké jsou tu požívané jazyky? Austrálie
hovoří jazyky Angličtina 76,8%, Mandarin 1,6%, Italština

1,4%, arabština 1,3%, řečtina 1,2%, kantonská 1,2%,
vietnamština 1,4%, holandština 1,2%, ostatní 15,8% 1,1%,
ostatní 10,4%, nespecifikováno 5% (v roce 2011). A
náboženství: Protestant 23,1% (anglikánský 13,3%, sjednocený
církev 3,7%, baptistický 1,5%, letniční 1,1%, luteránský .7%,
jiný protestantský .5%), římský katolík 22,6%, jiný křesťan
4,2% 2,6%, buddhisté 2,4%, ortodoxní 2,3% (východní
ortodoxní 2,1%, orientální ortodoxní .2%), hinduisté 1,9%, jiní
1,3%, žádný 30,1%, nespecifikováno 9,6% (2016 est.). Kolik
let je tady lidem? 38.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 82.3
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: populace je primárně umístěna na
periferii, s nejvyšší koncentrací obyvatel na jihovýchodě;
středisko sekundárního obyvatelstva se nachází na západě v
okolí Perthu; států a území, nový jižní Wales má zdaleka největší
počet obyvatel; interiér nebo "outback", má velmi řídkou
populaci. Hlavní městské oblasti v zemi Austrálie jsou: Sydney
4,505 milionu; Melbourne 4,203 milionu; Brisbane 2,202
milionu; Perth 1,861 milionu; Adelaide 1,256 milionu; Canberra
(hlavní město) 423,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Austrálie
Hlavní město země Austrálie je Canberra a typ vlády
Parlamentní demokracie (federální parlament) pod ústavní
monarchií; oblast společenství Commonwealth. Podívejme se
na administrativní členění - 6 států a 2 území; Australian Capital
Territory, New South Wales, Severní teritorium, Queensland,
Jižní Austrálie, Tasmánie, Victoria, Západní Austrálie. Pokud

jde o ekonomiku, Austrálie má tyto důležité průmyslové
produkty: těžební, průmyslové a dopravní zařízení, zpracování
potravin, chemikálie, oceli. Důležité zemědělské produkty jsou
pšenice, ječmene, cukrové třtiny, ovoce; dobytek, ovce,
drůbež. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou uhlí,
železná ruda, zlato, maso, vlna, oxid hlinitý, pšenice, stroje a
dopravní prostředky a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Čína 30.5%, Japonsko 12.4% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou stroje a dopravní prostředky, počítače a
kancelářské stroje, telekomunikační zařízení a jejich části; ropa
a ropné produkty a nejdůležitější importní partneři jsou Čína
23,4%, USA 11,5%, Japonsko 7,8%, Thajsko 5,6%,
Německo 5,3%, Jižní Korea 4,3% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Austrálie a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $49,900 (2017
odhad). To znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Austrálie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Rakousko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Rakousko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Rakousko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Rakousko:

Rakousko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Rakousko? Začněme tímto:
Jakmile bylo centrem mocnosti pro velkou rakousko-uherskou
říši, po porážce v první světové válce se Rakousko snížilo na
malou republiku. Po příslibu nacistického Německa v roce
1938 a následné okupaci vítěznými spojenci v roce 1945 zůstal
stát Rakousko nejasný dekáda. Státní smlouva podepsaná v
roce 1955 ukončila okupaci, uznala nezávislost Rakouska a
zakázala sjednocení s Německem. Ústavní zákon, který tentýž
rok vyhlásil "trvalou neutralitu" země za podmínku sovětské
vojenské retrakce. Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 a
vstup Rakouska do EU v roce 1995 změnili význam této
neutrality. Prosperující a demokratická země, Rakousko
vstoupilo do hospodářské a měnové unie EU v roce 1999.
Geografie - Rakousko

Kde je na světě Rakousko? Umístění
této země je Střední Evropa,. Rakousko má celkovou plochu
83,871 km2, z čehož 82,445 km2 je země. Takže to není nijak

velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: většinou horami (Alpy) na západě a na jihu;
převážně rovinatá nebo mírně svažující se podél východního a
severního okraje. Nejnižší bod země Rakousko je Neusiedler
See 115 m, nejvyšší bod Grossglockner 3 798 m. A klima je ;
kontinentální, oblačno; studené zimy s častým deštěm a sníh v
nížinách a sněhu v horách; mírné léta s občasnými přeháňkami,.
Obyvatelé - Rakousko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Rakousko. Počet
obyvatel je: 8,754,413 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Rakušané 91,1%, bývalí
jugoslávci 4% (včetně Chorvatů, Slovinců, Srbů a Bosňanů),
Turci 1,6%, Němci 0,9%, jiní nebo nespecifikovaní 2,4%
(sčítání lidu 2001). Jaké jsou tu požívané jazyky? Rakousko
hovoří jazyky Němci (oficiální celostátní) 88,6%, Turečtina
2,3% 2,2%, chorvatský (úředník v Burgenlandu) 1,6%, jiný
(včetně Slovinska, úředník v Jižní Korutane a maďarský
úředník v Burgenlandu) 5,3% (2001 est.). A náboženství:
Katolický 73.8% ), Protestantské 4,9%, muslimské 4,2%,
ortodoxní 2,2%, ostatní 0,8% (včetně ostatních křesťanů),
žádné 12%, nespecifikované 2% (2001 est.). Kolik let je tady
lidem? 44 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81.6 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Severní a východní části země jsou hustěji
obydlené; téměř dvě třetiny obyvatel žije v městských
oblastech. Hlavní městské oblasti v zemi Rakousko jsou: Vídeň

(hlavní město) 1,753 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Rakousko
Hlavní město země Rakousko je Vídeň a typ vlády
Federální parlamentní republika. Podívejme se na
administrativní členění - 9 států (Bundeslaender, singulární Bundesland); Burgenland, Kaernten (Dolní Rakousko),
Oberoesterreich (Horní Rakousko), Salzburg, Štajersko,
Tyrolsko, Vorarlbersko, Vídeň. Pokud jde o ekonomiku,
Rakousko má tyto důležité průmyslové produkty: stavební
stroje, stroje, vozidla a součásti, potraviny, kovy, chemikálie,
řezivo, papír a lepenka, komunikační zařízení, cestovní ruch.
Důležité zemědělské produkty jsou Obilovin, brambor, víno,
ovoce; mléčné výrobky, skot, prasata, drůbež; řeziva a jiné
lesnické produkty. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
strojů a zařízení, motorových vozidel a jejich částí, papíru a
lepenky, a ocel, textil, potraviny a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Německo 29,9%, USA 6,3%, Itálie 6,2%,
Švýcarsko 5,7%, Slovensko 4,4% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou stroje a zařízení, motorová vozidla,
chemikálie, kovové zboží, ropa a ropné produkty, zemní plyn;
potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou Německo
42,5%, Itálie 6%, Švýcarsko 5,6%, Česká republika 4,4%,
Nizozemsko 4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Rakousko a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $49,200 (2017 odhad). To znamená, že tady
lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité

číslo - populace pod hranicí chudoby: 4% (2014 odhad).
Mapa Rakousko
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Ázerbájdžán
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Ázerbájdžán. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Ázerbájdžán. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Ázerbájdžán:

Ázerbájdžán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Ázerbájdžán? Začněme tímto:
Azerbajdžán - národ s většinově-Turkickou a většinově-šíitskou
muslimskou populací - byl krátce nezávislý (od 1918 do 1920)
po zhroucení Ruské říše; to bylo následně začleněno do
Sovětského svazu po sedm desetiletí. Azerbajdžán musí ještě
vyřešit svůj konflikt s Arménií nad Náhorním Karabachem,
primárně etnickým obytným regionem, který Moskva
rozpoznala v roce 1923 jako autonomní republika v sovětském
Ázerbájdžánu, poté co Arménie a Ázerbájdžán zpochybnili
status území. Arménie a Ázerbájdžán oprostily svůj spor o
oblast v roce 1988; boj vystupňoval vojensky poté, co oba
země získaly nezávislost od Sovětského svazu v roce 1991. Do
května 1994, kdy došlo k příměří, etnické arménské síly držely
nejen území Náhorního Karabachu, ale také sedm okolních
provincií na území Ázerbájdžánu. Minsková skupina OBSE,
spolupředsedovaná USA, Francií a Ruskem, je rámec
vytvořený k zprostředkování mírového řešení konfliktu.
Korupce v zemi je rozšířená a vláda, která v roce 2009
vyloučila prezidentské termíny v referendě a schválila
rozšiřování prezidentských podmínek z 5 na 7 let v roce 2016,
byla obviněna z autoritářství. I když byla míra chudoby snížena
a investice do infrastruktury se v posledních letech výrazně
zvýšily z důvodu příjmů z produkce ropy a zemního plynu,
reformy dostatečně neřešily nedostatky ve většině vládních

institucí, zejména ve školství a ve zdravotnictví, stejně jako
soudní systém . spolupředsedou USA, Francie a Ruska, je
rámec vytvořený k zprostředkování mírového řešení konfliktu.
Korupce v zemi je rozšířená a vláda, která v roce 2009
vyloučila prezidentské termíny v referendě a schválila
rozšiřování prezidentských podmínek z 5 na 7 let v roce 2016,
byla obviněna z autoritářství. I když byla míra chudoby snížena
a investice do infrastruktury se v posledních letech výrazně
zvýšily z důvodu příjmů z produkce ropy a zemního plynu,
reformy dostatečně neřešily nedostatky ve většině vládních
institucí, zejména ve školství a ve zdravotnictví, stejně jako
soudní systém . spolupředsedou USA, Francie a Ruska, je
rámec vytvořený k zprostředkování mírového řešení konfliktu.
Korupce v zemi je rozšířená a vláda, která v roce 2009
vyloučila prezidentské termíny v referendě a schválila
rozšiřování prezidentských podmínek z 5 na 7 let v roce 2016,
byla obviněna z autoritářství. I když byla míra chudoby snížena
a investice do infrastruktury se v posledních letech výrazně
zvýšily z důvodu příjmů z produkce ropy a zemního plynu,
reformy dostatečně neřešily nedostatky ve většině vládních
institucí, zejména ve školství a ve zdravotnictví, stejně jako
soudní systém . který vyloučil limity prezidentských voleb v
referendu v roce 2009 a schválil prodloužení prezidentských
podmínek z 5 na 7 let v roce 2016, byl obviněn z autoritářství. I
když byla míra chudoby snížena a investice do infrastruktury se
v posledních letech výrazně zvýšily z důvodu příjmů z produkce
ropy a zemního plynu, reformy dostatečně neřešily nedostatky
ve většině vládních institucí, zejména ve školství a ve

zdravotnictví, stejně jako soudní systém . který vyloučil limity
prezidentských voleb v referendu v roce 2009 a schválil
prodloužení prezidentských podmínek z 5 na 7 let v roce 2016,
byl obviněn z autoritářství. I když byla míra chudoby snížena a
investice do infrastruktury se v posledních letech výrazně zvýšily
z důvodu příjmů z produkce ropy a zemního plynu, reformy
dostatečně neřešily nedostatky ve většině vládních institucí,
zejména ve školství a ve zdravotnictví, stejně jako soudní
systém .
Geografie - Ázerbájdžán

Kde je na světě Ázerbájdžán? Umístění
této země je Jihozápadní Asie, která hraničí s Kaspickým
mořem, mezi Íránem a Ruskem, s malou evropskou částí
severně od Kavkazu. Ázerbájdžán má celkovou plochu 86,600
km2, z čehož 82,629 km2 je země. Takže to není nijak velká
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: velká, plochá Kur-Araz Ovaligi (Kura- Araksská
nížina, hodně pod hladinou moře) s Velkým Kavkazem na
severu, Qarabag Yaylasi (Karabakh Upland) na západ; Baku
leží na Abseronu Yasaqligi (poloostrov Apsheron), který
vyčnívá do Kaspického moře. Nejnižší bod země Ázerbájdžán
je Kaspického moře -28 m, nejvyšší bod Bazarduzu Dagi 4

466 m. A klima je suchá, semiaridní stepka.
Obyvatelé - Ázerbájdžán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Ázerbájdžán. Počet
obyvatel je: 9,961,396 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Ázerbájdžánský 91,6%, Lezghin
2%, ruský 1,3%, arménské o 1,3%, Talysh 1,3%, ostatní
2,4%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Ázerbájdžán hovoří
jazyky Ázerbájdžánský (Azeri) (oficiální) 92,5%, ruský 1,4%,
arménské 1,4%, ostatní 4,7% (2009 est.). A náboženství:
muslim 96,9% (převážně Shia), Christian 3%, ostatní. Kolik let
je tady lidem? 31.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 72.8
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: nejvyšší hustota obyvatelstva se
nachází v daleké východní části kraje, v Baku a okolí; kromě
menších urbanizovaných oblastí, zbytek země má poměrně
lehkou a rovnoměrně rozloženou populaci. Hlavní městské
oblasti v zemi Ázerbájdžán jsou: BAKU (kapitál) 2,374 milionů
(2015).
Vláda a ekonomika - Ázerbájdžán
Hlavní město země Ázerbájdžán je Baku (Baki, Baky) a typ
vlády prezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 66 rayonů, 11 měst (saharlar, sahar - singular);. Pokud
jde o ekonomiku, Ázerbájdžán má tyto důležité průmyslové
produkty: ropa a ropné produkty, zemní plyn, zařízení na ropné
pole; ocel, železná ruda; cement; chemikálie a petrochemie;
textilie. Důležité zemědělské produkty jsou Ovoce, zelenina,

obilí, rýže, hrozny, čaj, dobytek, prasata, ovce, kozy.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa a plyn zhruba
90%, stroje, potraviny, bavlna a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Itálie 19,9%, Německo 10,5%, Francie 8%,
Indonésie 5,8%, Česká republika 5,2% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou stroje a zařízení, potraviny, kovy,
chemikálie a nejdůležitější importní partneři jsou Rusko 15,7%,
Turecko 12,5%, USA 9,6%, Německo 7,5% %, Japonsko
6,2%, Čína 5,4%, Spojené království 5,4% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Ázerbájdžán a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $17,400
(2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 4.9%
(2015 odhad).
Mapa Ázerbájdžán
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Bahamy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bahamy. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Bahamy. Ale pojďme začít mapou, kterou má Bahamy:

Bahamy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bahamy? Začněme tímto: Indy
Lucayan obývaly ostrovy, když Christopher Columbus nejprve
položil nohu do nového světa na San Salvadoru v roce 1492.
Britské osídlení ostrovů začalo v roce 1647; Ostrovy se staly
kolonií v roce 1783. Pirátství prospívalo v 17. a 18. století kvůli
tomu, že Bahamy byly blízko k námořním cestám. Od dosažení
nezávislosti od Spojeného království v roce 1973 prosperuje
Bahamy prostřednictvím cestovního ruchu, mezinárodního
bankovnictví a řízení investic. Díky své poloze je země hlavním
místem překládání nezákonných drog, zejména zásilek do USA
a Evropy, a jeho území je využíváno k pašování nelegálních
migrantů do USA.
Geografie - Bahamy

Kde je na světě Bahamy? Umístění
této země je řetězec ostrovů v severním Atlantském oceánu,
jihovýchodně od Floridy, severovýchodně od Kuby. Bahamy
má celkovou plochu 13,880 km2, z čehož 10,010 km2 je země.
Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: dlouhé, ploché korálové útvary s
nízkými zaoblenými kopci. Nejnižší bod země Bahamy je
Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Mount Alvernia na ostrově

kočky 64 m. A klima je tropické mořské; moderních teplých
vodách Gulf Stream.
Obyvatelé - Bahamy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bahamy. Počet obyvatel
je: 329,988. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije? černé
90,6%, bílé 4,7%, černé a bílé 2,1%, jiné 1,9%,
nespecifikované 0,7% (2010 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Bahamy hovoří jazyky Angličtina (oficiální), kreolský
(mezi haitskými imigranty). A náboženství: Protestant 69,9%
(včetně baptistů 34,9%, anglikánských 13,7%, letnic 8,9%
adventistů sedmého dne 4,4%, metodistů 3,6%, církve boží
1,9%, bratří 1,6%), římských katolíků 12%, jiných křesťanů
13% 1,1%), ostatní 0,6%, žádné 1,9%, nespecifikováno 2,6%
(2010). Kolik let je tady lidem? 32 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 72.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina obyvatel žije v
městských oblastech, přičemž dvě třetiny žijí na ostrově New
Providence, kde je Nassau nachází. Hlavní městské oblasti v
zemi Bahamy jsou: Nassau (kapitál) 267,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Bahamy
Hlavní město země Bahamy je Nassau a typ vlády
parlamentní demokracie (parlament) v rámci konstituční
monarchie; oblast říše Commonwealthu. Podívejme se na
administrativní členění - 31 okresů; Acklins ostrovy, Berry
ostrovy, Bimini, Black Point, ostrov Cat Island, centrální
Abaco, centrální Andros, centrální Eleuthera, město Freeport,

Crooked ostrov a Long Cay, východní Grand Bahama, Exuma,
Grand Cay, Long Island, Mangrove Cay, Mayaguana, Moorův
ostrov, Severní Abako, Severní Andros, Severní Eleuthera,
Ragged Island, Rum Cay, San Salvador, Jižní Abako, Jižní
Andros, Jižní Eleuthera, Španělský Wells, Západní Grand
Bahama. Pokud jde o ekonomiku, Bahamy má tyto důležité
průmyslové produkty: , bankovnictví, zásobování ropou,
námořní průmysl, překládka a logistika, sůl, aragonit, léčivé
přípravky. Důležité zemědělské produkty jsou , zeleniny;
drůbežnictví. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
Langust, aragonit, surová sůl, polystyrénové výrobky a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US 53,4%, Namibie
31,4% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a
dopravní prostředky, výroba, chemikálie, minerální paliva;
potraviny a živá zvířata a nejdůležitější importní partneři jsou US
81,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Bahamy a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $25,100 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň
je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 9.3% (2010 odhad).
Mapa Bahamy
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bahrajn. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Bahrajn. Ale pojďme začít mapou, kterou má Bahrajn:

Bahrajn - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bahrajn? Začněme tímto: V
roce 1783 se rodina Sunnit Al-Khalifa ujala moci v Bahrajnu.
Aby zajistil tyto podniky, uzavřel s Velkou Británií řadu smluv v
průběhu 19. století, díky nimž byl Bahrajn britským
protektorátem. Souostroví získalo svou nezávislost v roce
1971. Trvalý pokles produkce ropy a rezerv z roku 1970 vedl
Bahrajn k tomu, aby podnikl kroky k diverzifikaci své
ekonomiky, v procesu rozvoje zpracování a rafinace ropy,
výroby hliníku, pohostinství a maloobchodu. Rovněž se snažila
stát se vedoucím regionálním bankovním centrem, zejména s
ohledem na islámské finance. Malé rozměry Bahrajnu, centrální
poloha mezi zeměmi v Perském zálivu, ekonomická závislost na
Saúdské Arábii a blízkost Íránu vyžadují, aby hrál mezi svými
většími sousedy jemný vyrovnávací akt v zahraničních
záležitostech. Činnosti její zahraniční politiky jsou obvykle v
souladu se Saúdskou Arábií a SAE. Královská rodina sunnitů
se dlouho snažila zvládat vztahy s velkým obyvatelstvem šiitské
většiny. Na počátku roku 2011 se bahrajnská vláda ublížila v
době arabských povstání kdekoli jinde v regionu podobným
prodemokratickým a reformním protestům doma s policií a
vojenskými akcemi, včetně nasazení bezpečnostních sil Rady
pro spolupráci v Perském zálivu do Bahrajnu. Politické
rozhovory mezi vládou a opozičními a loajálními politickými
skupinami v průběhu roku 2014 nedosáhly dohody a podnítily

opoziční politické společnosti, aby na konci roku 2014
bojkotovaly volby do zákonodárných a obecních rad.
Pokračující nespokojenost s politickým statusem pokračuje v
zapojení sporadických střetů mezi demonstranty a bezpečnostní
síly. Královská rodina sunnitů se dlouho snažila zvládat vztahy s
velkým obyvatelstvem šiitské většiny. Na počátku roku 2011 se
bahrajnská vláda ublížila v době arabských povstání kdekoli
jinde v regionu podobným prodemokratickým a reformním
protestům doma s policií a vojenskými akcemi, včetně nasazení
bezpečnostních sil Rady pro spolupráci v Perském zálivu do
Bahrajnu. Politické rozhovory mezi vládou a opozičními a
loajálními politickými skupinami v průběhu roku 2014
nedosáhly dohody a podnítily opoziční politické společnosti,
aby na konci roku 2014 bojkotovaly volby do zákonodárných
a obecních rad. Pokračující nespokojenost s politickým
statusem pokračuje v zapojení sporadických střetů mezi
demonstranty a bezpečnostní síly. Královská rodina sunnitů se
dlouho snažila zvládat vztahy s velkým obyvatelstvem šiitské
většiny. Na počátku roku 2011 se bahrajnská vláda ublížila v
době arabských povstání kdekoli jinde v regionu podobným
prodemokratickým a reformním protestům doma s policií a
vojenskými akcemi, včetně nasazení bezpečnostních sil Rady
pro spolupráci v Perském zálivu do Bahrajnu. Politické
rozhovory mezi vládou a opozičními a loajálními politickými
skupinami v průběhu roku 2014 nedosáhly dohody a podnítily
opoziční politické společnosti, aby na konci roku 2014
bojkotovaly volby do zákonodárných a obecních rad.
Pokračující nespokojenost s politickým statusem pokračuje v

zapojení sporadických střetů mezi demonstranty a bezpečnostní
síly. uprostřed arabských povstání kdekoli jinde v oblasti,
bahrajnská vláda čelila podobným prodemokratickým a
reformním protestům doma s policií a vojenskými akcemi,
včetně nasazení bezpečnostních sil Rady pro spolupráci v
Perském zálivu do Bahrajnu. Politické rozhovory mezi vládou a
opozičními a loajálními politickými skupinami v průběhu roku
2014 nedosáhly dohody a podnítily opoziční politické
společnosti, aby na konci roku 2014 bojkotovaly volby do
zákonodárných a obecních rad. Pokračující nespokojenost s
politickým statusem pokračuje v zapojení sporadických střetů
mezi demonstranty a bezpečnostní síly. uprostřed arabských
povstání kdekoli jinde v oblasti, bahrajnská vláda čelila
podobným prodemokratickým a reformním protestům doma s
policií a vojenskými akcemi, včetně nasazení bezpečnostních sil
Rady pro spolupráci v Perském zálivu do Bahrajnu. Politické
rozhovory mezi vládou a opozičními a loajálními politickými
skupinami v průběhu roku 2014 nedosáhly dohody a podnítily
opoziční politické společnosti, aby na konci roku 2014
bojkotovaly volby do zákonodárných a obecních rad.
Pokračující nespokojenost s politickým statusem pokračuje v
zapojení sporadických střetů mezi demonstranty a bezpečnostní
síly.
Geografie - Bahrajn

Kde je na světě Bahrajn? Umístění této
země je Blízký východ, souostroví v Perském zálivu, východně
od Saúdské Arábie. Bahrajn má celkovou plochu 760 km2, z
čehož 760 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
většinou nízká poušť prostá stoupající jemně k nízkému
centrálnímu srázu. Nejnižší bod země Bahrajn je Perský záliv 0
m, nejvyšší bod Jabal ad Dukhan 135 m. A klima je a; mírné,
příjemné zimy; velmi teplé, vlhké léto.
Obyvatelé - Bahrajn
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bahrajn. Počet obyvatel
je: 1,410,942 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Bahrajn 46%, Asiat 45,5%, Ostatní Arab 4,7%,
Afričan 1,6%, Evropský 1%, Ostatní 1,2% (včetně státních
příslušníků zemí Zálivu, Severní a Jižní Ameriky a Oceánci. Jaké
jsou tu požívané jazyky? Bahrajn hovoří jazyky ) , Angličtina,
perština, urdština. A náboženství: muslimská 70,3%, křesťanská
14,5%, hinduistická 9,8%, buddhistická 2,5%, židovská 0,6%,
lidové náboženství. Kolik let je tady lidem? 32.3 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při

narození)? Tato: 79 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Nejmenší
obyvatelstvo států Perského zálivu, ale míra urbanizace
přesahuje 90% ; největší sídelní koncentrace se nachází na
dalekém severním konci ostrova Manamah a Al Muharraq.
Hlavní městské oblasti v zemi Bahrajn jsou: Manama (hlavní
město) 411 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Bahrajn
Hlavní město země Bahrajn je Manama a typ vlády ústavní
monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 4
governorates (muhafazat, singular - muhafazah); Asimah (hlavní
město), Janubiyah (jižní), Muharraq, Shamaliyah (severní).
Pokud jde o ekonomiku, Bahrajn má tyto důležité průmyslové
produkty: zpracování ropy a rafinace, tavení hliníku, železa
peletizace, hnojiva, islámské a offshore bankovnictví,
pojišťovnictví, lodě opravy, turistika. Důležité zemědělské
produkty jsou Ovoce, zelenina; drůbež, mléčné výrobky;
krevety, ryby. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropy
a ropných produktů, hliník, textilie a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Saudský 18,3%, UAE 17,5%, v USA
o 11,1%, Japonsko 8,7%, Katar 4,8%, Čína 4,2% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou ropa, stroje, chemikálie a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 9,7%, USA 8,6%,
Spojené arabské emiráty 7,4%, Japonsko 6,1%, Saúdská
Arábie 5,5%. Jakým bohatstvím oplývá Bahrajn a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $51,800 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady

na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Bahrajn

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Bangladéš
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bangladéš. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Bangladéš. Ale pojďme začít mapou, kterou má Bangladéš:

Bangladéš - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bangladéš? Začněme tímto:
Obrovská oblast delty, která se tvořila na soutoku řek Gange a
Brahmaputra - nyní označovaná jako Bangladéš - byla volně
založená základna různých říší, která se soustředila na
Gangetickou pláň po mnoho prvních tisíciletí. Muslimské
konverze a osídlení v regionu začaly v 10. století, především od
arabských a perských obchodníků a kazatelů. Evropané založili
obchodní místa v oblasti v 16. století. Nakonec oblast, známá
jako Bengálsko, především hindská v západní části a většinou
muslimská ve východní polovině, se stala součástí britské Indie.
Rozdělení v roce 1947 vyústilo ve východní křídlo Pákistánu v
oblasti muslimské většiny, která se stala východním Pákistánem.
Požaduje větší autonomii a nepřátelství mezi východním a
západním křídlem Pákistánu, které vedlo k bengálskému hnutí
za nezávislost. Toto hnutí, Tato vláda v prosinci 2008 vrátila
zemi k demokratickému vládnutí volbou AL a předsedy vlády
Sheikh Hasina. V lednu 2014 oficiální AL vyhrála národní volby
drtivou většinou poté, co se BNP bojkotovala, čímž Hasina
vymezila funkci předsedy vlády. Díky pomoci mezinárodní
rozvojové pomoci Bangladéš snížila míru chudoby z více než
poloviny obyvatel na méně než třetinu, dosáhla rozvojových cílů
tisíciletí pro zdraví matek a dětí a od získání nezávislosti dosáhla
značného pokroku v oblasti zajišťování potravin. V posledních
dvou desetiletích vzrostla ekonomika v průměru kolem 6% a

země dosáhla v roce 2015 statusu zemí s nižšími příjmy. oficiální
AL vyhrála národní volby převážnou většinou poté, co BNP
bojkotovala, čímž se Hasinina předsedala jako předseda vlády.
Díky pomoci mezinárodní rozvojové pomoci Bangladéš snížila
míru chudoby z více než poloviny obyvatel na méně než třetinu,
dosáhla rozvojových cílů tisíciletí pro zdraví matek a dětí a od
získání nezávislosti dosáhla značného pokroku v oblasti
zajišťování potravin. V posledních dvou desetiletích vzrostla
ekonomika v průměru kolem 6% a země dosáhla v roce 2015
statusu zemí s nižšími příjmy. oficiální AL vyhrála národní volby
převážnou většinou poté, co BNP bojkotovala, čímž se
Hasinina předsedala jako předseda vlády. Díky pomoci
mezinárodní rozvojové pomoci Bangladéš snížila míru chudoby
z více než poloviny obyvatel na méně než třetinu, dosáhla
rozvojových cílů tisíciletí pro zdraví matek a dětí a od získání
nezávislosti dosáhla značného pokroku v oblasti zajišťování
potravin. V posledních dvou desetiletích vzrostla ekonomika v
průměru kolem 6% a země dosáhla v roce 2015 statusu zemí s
nižšími příjmy. a dosáhl velkého pokroku v oblasti zajišťování
potravin od okamžiku nezávislosti. V posledních dvou
desetiletích vzrostla ekonomika v průměru kolem 6% a země
dosáhla v roce 2015 statusu zemí s nižšími příjmy. a dosáhl
velkého pokroku v oblasti zajišťování potravin od okamžiku
nezávislosti. V posledních dvou desetiletích vzrostla ekonomika
v průměru kolem 6% a země dosáhla v roce 2015 statusu zemí
s nižšími příjmy.
Geografie - Bangladéš

Kde je na světě Bangladéš? Umístění
této země je Jižní Asie, hraničící s Bengálským zálivem, mezi
Barmou a Indií. Bangladéš má celkovou plochu 148,460 km2, z
čehož 130,170 km2 je země. Takže to není nijak velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně plochá aluviální rovina; kopce na jihovýchodě.
Nejnižší bod země Bangladéš je Indický oceán 0 m, nejvyšší
bod Keokradong 1,230 m. A klima je tropických; mírná zima
(říjen až březen); horké, vlhké léto (březen až červen); vlhký,
teplý deštivý monzun (červen až říjen).
Obyvatelé - Bangladéš
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bangladéš. Počet
obyvatel je: 157,826,578 (7/2017 odhad). Takže tato země
patří mezi nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Bengálština
nejméně 98%, etnické skupiny 1,1%. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Bangladéš hovoří jazyky Bangla 98,8% (oficiální, také
známý jako bengálština) jiný 1,2% (2011 est.). A náboženství:
Muslim 89,1%, hinduistický 10%, jiný 0,9% (včetně buddhistů,
křesťanů) (2013 est.). Kolik let je tady lidem? 26.7 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je

starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 73.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
neznámo. Hlavní městské oblasti v zemi Bangladéš jsou: Dhaka
(hlavní město) 17,598 milionů; Chittagong 4,539 milionu;
Khulna 1,022 milionu; Rajshahi 844 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Bangladéš
Hlavní město země Bangladéš je Dhaka a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 8 divizí; Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Mymensingh,
Rajshahi, Rangpur, Sylhet. Pokud jde o ekonomiku, Bangladéš
má tyto důležité průmyslové produkty: juta, bavlna, oděvy,
papír, kůže, hnojiva, železo a ocel, cement, ropné produkty,
tabák, farmacie, keramika, čaj, sůl, cukr, jedlé oleje, mýdla a
čisticí prostředek, hutních výrobků, elektřinu, zemní plyn.
Důležité zemědělské produkty jsou Rýže, juty, , cukrová třtina,
brambory, tabák, luštěniny, olejnatá semena, koření, ovoce;
hovězí maso, mléko, drůbež. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou oděvy, pletené zboží, zemědělské výrobky,
mražené potraviny (ryby a mořské plody), juty a zboží, úsně a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA 13,1%,
Německo 12,7%, Velká Británie 8,6%, Francie 5,1%,
Španělsko 5% (2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou
bavlna, stroje a zařízení, chemikálie, železa a oceli, potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 24,3%, Indie 13,4%,
Singapur 5,1%, Japonsko 4,5% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Bangladéš a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $4,200 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý

domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 31.5% (2010 odhad).
Mapa Bangladéš

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Barbados
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Barbados. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Barbados. Ale pojďme začít mapou, kterou má Barbados:

Barbados - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Barbados? Začněme tímto:
Ostrov byl neobývaný, když se nejprve osídlil Britové v roce
1627. Africká otroci pracovali na cukrových plantážích
založených na ostrově až do roku 1834, kdy bylo zrušeno
otroctví. Hospodářství zůstávalo těžko závislé na produkci
cukru, rumu a melasy ve většině 20. století. Postupné zavádění
sociálních a politických reforem ve čtyřicátých a padesátých
letech vedlo k úplné nezávislosti na Velké Británii v roce 1966.
V devadesátých letech minulého století cestovní ruch a výroba
překonala cukrovarnický průmysl s ekonomickým významem.
Geografie - Barbados

Kde je na světě Barbados? Umístění
této země je Karibik, ostrov v severním Atlantském oceánu,
severovýchodně od Venezuely. Barbados má celkovou plochu
430 km2, z čehož 430 km2 je země. Takže to je docela malá
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: relativně ploché; mírně stoupá do středního
vrcholného regionu. Nejnižší bod země Barbados je Atlantský
oceán 0 m, nejvyšší bod Mount Hillaby 336 m. A klima je
tropický; období dešťů (červen až říjen).

Obyvatelé - Barbados
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Barbados. Počet
obyvatel je: 292,336 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? černá 92.4%, bílá 2.7%, smíšená 3.1%,
východní indická 1.3%, ostatní 0.2%, nespecifikovaná 0.2%
(2010 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Barbados hovoří
jazyky angličtina (oficiální), Bajan (Anglická. A náboženství:
23,9%, ostatní letniční 19,5%, adventisté 5,9%, metodisté 
4,2%, Wesleyan 3,4%, Nazarene 3,2%, kostel Boží 2,4%,
baptista 1,8%, moravský 1,2%, jiný protestantský 0,9%),
římský katolík 3,8%, jiný křesťan 5,4% (zahrnuje svedectví
Jehovova 2,0%, ostatní 3,4%), Rastafarián 1%, jiný 1,5%,
žádný 20,6% 2010 est.). Kolik let je tady lidem? 38.6 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 75.5 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Nejvíce hustě obydlená země ve východním Karibiku; přibližně
jedna třetina žije v městských oblastech. Hlavní městské oblasti
v zemi Barbados jsou: Bridgetown (hlavní město) 90 000
(2014).
Vláda a ekonomika - Barbados
Hlavní město země Barbados je Bridgetown a typ vlády
parlamentní demokracie (parlament) pod ústavní monarchií;
království Commonwealthu. Podívejme se na administrativní
členění - 11 farnosti a jedno město; Bridgetown, Christ Church,
svatý Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint
Joseph, Svatá Lucie, Svatý Michael, Saint Peter, Saint Philip,

Saint Thomas. Pokud jde o ekonomiku, Barbados má tyto
důležité průmyslové produkty: cestovní ruch, cukr, lehká
výroba, montáž komponentů pro vývoz. Důležité zemědělské
produkty jsou cukrová třtina, zelenina, bavlna. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou vyrábí, cukr, melasa, rum, ostatní
potraviny a nápoje, chemikálie, elektrické komponenty a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US 39.6%, Trinidad
a Tobago 8.9%, Guyana 5.2% %, St Lucia 4.3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou spotřební zboží, stroje,
potraviny, stavební materiály, chemikálie, palivo, elektrické
komponenty a nejdůležitější importní partneři jsou US 39%,
Trinidad a Tobago 13.4%, Čína 7.3%, Velká Británie 4.8%.
Jakým bohatstvím oplývá Barbados a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $17,500
(2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Barbados

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Bělorusko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bělorusko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Bělorusko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Bělorusko:

Bělorusko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bělorusko? Začněme tímto: Po
sedmi desetiletích jako sousední republice SSSR získala
Bělorusko v roce 1991 svou nezávislost. Zachovala si blízké
politické a ekonomické vazby na Rusko, než jakákoli z
ostatních bývalých sovětských republik. Bělorusko a Rusko
podepsaly smlouvu o dvoustátním svazu dne 8. prosince 1999,
která předpokládá větší politickou a ekonomickou integraci.
Přestože Bělorusko souhlasilo s rámcem pro provádění této
dohody, závažná implementace se musí ještě uskutečnit. Od
jeho volby v červenci 1994 jako prvního a jediného přímo
zvoleného prezidenta republiky Aleksandr Lukašenko neustále
upevňoval svou moc autoritářskými prostředky a
centralizovaným ekonomickým systémem. Vládní omezení
politických a občanských svobod, svoboda projevu a tisku,
mírové shromáždění a náboženství zůstávají zachovány.
Geografie - Bělorusko

Kde je na světě Bělorusko? Umístění
této země je Východní Evropa, východně od Polska. Bělorusko

má celkovou plochu 207,600 km2, z čehož 202,900 km2 je
země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: obecně plochými s mnoha
bažinami. Nejnižší bod země Bělorusko je řeka Nyoman 90 m,
nejvyšší bod Dzyarzhynskaya Hara 346 m. A klima je
studených zim, chladné a vlhké léto; přechod mezi
kontinentálními a námořními.
Obyvatelé - Bělorusko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bělorusko. Počet
obyvatel je: 9,549,747 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? běloruský 83,7%, ruský 8,3%,
polský 3.1%, ukrajinského 1,7%, ostatní 2,4% NS 0,9%
(2009 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Bělorusko hovoří
jazyky Ruská (oficiální) 70,2%, běloruská (oficiální) 23,4%,
ostatní 3,1% (zahrnuje malé polsky a ukrajinsky mluvící
menšiny), nespecifikováno 3,3% (2009). A náboženství:
Orthodox 48,3%, katolické 7,1% - věřící 41,1% (rok 2011).
Kolik let je tady lidem? 40 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73 roků.
Kde tu lidé žijí? Zde: poměrně rovnoměrné rozložení ve většině
zemí, přičemž městské oblasti přitahují větší a hustší populace.
Hlavní městské oblasti v zemi Bělorusko jsou: Minsk (kapitál)
1,915 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Bělorusko
Hlavní město země Bělorusko je Minsk a typ vlády
prezidentská republika ve jménu, i když ve skutečnosti

diktaturou. Podívejme se na administrativní členění - 6 provincií
(voblastsi, singular - voblasts) a 1 obec (horad); Brest, Homyel
', Horad Minsk (Minsk), Hrodna (Grodno), Mahilyow
(Mogilev), Minsk, Vitsyebsk. Pokud jde o ekonomiku,
Bělorusko má tyto důležité průmyslové produkty: pro řezání
kovu stroje, traktory, kamiony, dobývací a dopravní,
motocykly, syntetická vlákna, umělé hnojivo, textil, chladničky,
pračky a další spotřebiče. Důležité zemědělské produkty jsou
Zrna, brambory, zelenina, cukrová řepa, len; hovězí maso,
mléko. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou stroje a
zařízení, minerální produkty, chemikálie, kovy, textil, potraviny a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Rusko 46,3%,
Ukrajina 12,2%, Velká Británie 4,6%, Německo 4% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou minerální výrobky, stroje
a zařízení, chemikálie, potraviny, kovy a nejdůležitější importní
partneři jsou Rusko 55,5%, Čína 7,8%, Německo 4,9%,
Polsko 4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Bělorusko a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $18,600 (2017 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 5.7% (2016 odhad).
Mapa Bělorusko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Belgie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Belgie. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Belgie. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Belgie:

Belgie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Belgie? Začněme tímto: Belgie
se stala nezávislou od Nizozemska v roce 1830; to bylo
obsazené Německem během World válka já a II. Země
prosperovala v uplynulém půl století jako moderní,
technologicky vyspělý evropský stát a člen NATO a EU. V
posledních letech vedly politické rozdíly mezi nizozemsky
mluvícím vlámským severem a francouzsky mluvícími Valony z
jihu k ústavním změnám, které těmto regionům udělovaly
formální uznání a autonomii. Hlavní město Bruselu je domovem
mnoha mezinárodních organizací, včetně EU a NATO.
Geografie - Belgie

Kde je na světě Belgie? Umístění
této země je Západní Evropa, hraničící s Severním mořem, mezi
Francií a Nizozemskem. Belgie má celkovou plochu 30,528
km2, z čehož 30,278 km2 je země. Takže to není nijak velká
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: ploché pobřežní pláně na severozápadě, centrální

kopcovité hřebeny, drsné hory Ardeny Les na jihovýchodě.
Nejnižší bod země Belgie je Severní moře 0 m, nejvyšší bod
Botrange 694 m. A klima je ; mírné zimy, chladná léta; deštivé,
vlhké, zakalené.
Obyvatelé - Belgie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Belgie. Počet obyvatel
je: 11,491,346 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Belgie 75%, italská 4,1%, marocká
3,7%, francouzská 2,4%, turecká 2%, holandská 2%, ostatní
12,8%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Belgie hovoří jazyky
Nizozemský (oficiální) 60%, francouzský (oficiální) 40%,
německý (oficiální) méně než 1%. A náboženství:
římskokatolický 50%, protestantský a jiný křesťan 2.5%,
muslim 5%, židovský 0.4%, budhistický 0.3% žádné 32,6%
(rok 2009). Kolik let je tady lidem? 41.4 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 81.1 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: většina populace se
soustředila v severních dvou třetinách země; jihovýchod je více
obydlený; považována za jednu z nejvyšší hustoty obyvatelstva
na světě; přibližně 97% žije v městských oblastech. Hlavní
městské oblasti v zemi Belgie jsou: Brusel (hlavní město) 2,045
milionu; Antverpy 994 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Belgie
Hlavní město země Belgie je Brusel a typ vlády Federální
parlamentní demokracie v ústavní monarchii. Podívejme se na
administrativní členění - 3 regiony (francouzština: regiony,

singulární region, nizozemština: gewesten, singular - gewest);
Brusel-hlavní město, také známý jako Brusel Hoofdstedelijk
Gewest (Nizozemsko), Region de Bruxelles-Capitale (dlouhá
francouzská forma), Bruxelles-Capitale (francouzská krátká
podoba); Vlámský region (Flandry), také známý jako Vlaams
Gewest (holandská dlouhá forma), Vlaanderen (holandská
krátká forma), Region Flamande (francouzská dlouhá forma),
Flandre (francouzská krátká podoba); Valonský region
(Valonsko), také známý jako region Wallone (francouzská
dlouhá forma), Wallonie (krátká francouzská forma), Waals
Gewest (holandská dlouhá forma), Wallonie (holandská krátká
podoba). Pokud jde o ekonomiku, Belgie má tyto důležité
průmyslové produkty: strojírenství a kovové výrobky, montáž
motorových vozidel, přepravní zařízení, vědecké přístroje,
zpracované potraviny a nápoje, chemikálie, farmaceutika,
obecné kovy, textil, sklo, ropné. Důležité zemědělské produkty
jsou Cukrové řepy, čerstvá zelenina, ovoce, obilí, tabák; hovězí,
telecí, vepřové maso, mléko. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou chemikálie, stroje a zařízení, hotové diamanty,
kovy a kovové výrobky, potraviny a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Německo 16,7%, Francie 15,4%,
Nizozemsko 11,2%, Velká Británie 8,9%, USA 5,8%, Itálie
5,2% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou suroviny,
stroje a zařízení, chemikálie, surové diamanty, , potraviny,
dopravní prostředky, ropné produkty a nejdůležitější importní
partneři jsou Nizozemsko 16,1%, Německo 13,6%, Francie
9,5%, USA 8,1%, Velká Británie 4,8%, Irsko 4,5%, Čína
4,3% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Belgie a jak bohatí jsou

lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$46,300 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 15.1% (2013 odhad).
Mapa Belgie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Belize
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Belize. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Belize. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Belize:

Belize - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Belize? Začněme tímto: Belize
byla místem několika májských městských států až do jejich
úpadku na konci prvního tisíciletí nl Britové a španělští spory v
17. a 18. století napadli; formálně se stala kolonií britského
Hondurasu v roce 1862. Územní spory mezi Spojeným
královstvím a Guatemalem odložily nezávislost Belize do roku
1981. Guatemala odmítla uznat nový národ až do roku 1992 a
obě země se účastní probíhajícího pohraničního sporu. Cestovní
ruch se stal hlavním pilířem hospodářství. Mezi současné obavy
patří těžké zahraniční dluhové zatížení země, vysoká
nezaměstnanost, rostoucí angažovanost v mexickém a
jihoamerickém obchodu s drogami, vysoká míra kriminality a
jedna z nejvyšších prevalencí HIV / AIDS ve střední Americe.
Geografie - Belize

Kde je na světě Belize? Umístění
této země je Střední Amerika, která hraničí s Karibským
mořem, mezi Guatemalou a Mexikem. Belize má celkovou
plochu 22,966 km2, z čehož 22,806 km2 je země. Takže to
není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: plochá bažinatá pobřežní rovina; nízké

hory na jihu. Nejnižší bod země Belize je Karibské moře 0 m,
nejvyšší bod Doyleovo potěšení 1,124 m. A klima je tropických
22 806 km2 ; velmi horké a vlhké; období dešťů (květen až
listopad); suchá sezóna (únor až květen).
Obyvatelé - Belize
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Belize. Počet obyvatel
je: 360,346 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? mestizo 52,9%, kreolský 25,9%, maya 11,3%,
garifuna 6,1%, východní indián 3,9%, mennonit 3,6%, bílý
1,2%, asijský 1% jiné 1,2%, neznámé 0,3%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Belize hovoří jazyky Angličtina 62,9%
(oficiální), Španělština 56,6%, Kreolský 44,6%, Maya 10,5%,
Němec 3,2%, Garifuna 2,9%, Ostatní 1,8%, Neznámý 0,3%,
Žádný 0,2%. A náboženství: Román katolický 40,1%
Protestant 31,5% (včetně letnicních 8,4%, adventistů sedmého
dne 5,4%, anglikánských 4,7%, menonitů 3,7%, baptistů 3,6%,
metodistů 2,9%, Nazarénů 2,8%), svědků Jehovových 1,7%,
dalších 10,5% (zahrnuje Bahá'í, buddhisté, , Mormon, Muslim,
Rastafarian, Armáda spásy), nespecifikováno 0,6%, žádné
15,5% (2010 est.). Kolik let je tady lidem? 22.7 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 68.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Přibližně 25%
až 30% obyvatel žije v bývalém hlavním městě Belize; více než
polovina celkové populace je venkovská; hustota obyvatelstva
je mírně vyšší na severu a východě. Hlavní městské oblasti v
zemi Belize jsou: Belmopanu (hlavního města) 17 000 (2014).

Vláda a ekonomika - Belize
Hlavní město země Belize je Belmopan a typ vlády
Parlamentní demokracie (Národní shromáždění) pod ústavní
monarchií; oblast říše Commonwealth. Podívejme se na
administrativní členění - 6 okresů; Belize, Cayo, Corozal,
Orange Walk, Stann Creek, Toledo. Pokud jde o ekonomiku,
Belize má tyto důležité průmyslové produkty: oděvu výroby,
zpracování potravin, turistika, konstrukce, olej. Důležité
zemědělské produkty jsou banánů, kakaa, citrusů, cukru; ryby,
kultivované krevety; Lumbeho. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou cukr, banány, citrusové, oblečení, rybí
produkty, melasa, dřevo, ropa a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Barma 30,7%, USA 22,6%, UK 19,3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a dopravní
prostředky, průmyslové zboží; paliv, chemikálií, léčiv; potraviny,
nápoje, tabák a nejdůležitější importní partneři jsou US 37,2%,
Čína 11,6%, Mexiko 10,8%, Guatemala 7% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Belize a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $8,300 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 41%
(2013 odhad).
Mapa Belize

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Benin
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Benin. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Benin. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Benin:

Benin - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Benin? Začněme tímto:
Současný den byl Benin místem Dahomey, západoafrické
království, které se v roce 1600 zvedlo k významu a v průběhu
následujících dvou a půl století se stalo regionální mocností, z
velké části založené na obchodování s otroky. Pobřežní oblasti
Dahomey začaly být řízeny Francouzi ve druhé polovině 19.
století; celé království bylo podmanilo 1894. Francouz
Dahomey dosáhl nezávislosti v roce 1960; to změnilo jeho
název do Beninské republiky v roce 1975. Řada vojenských
vlád skončila v roce 1972 se vzestupem moci Mathieu Kerekou
a založením vlády založené na marxisticko-leninských
principech. Pohyb na reprezentativní vládu začal v roce 1989.
O dva roky později volné volby představily prezidenta
Nicepaře Sogla jako prezidenta a znamenaly první úspěšný
převod moci v Africe z diktatury na demokracii. Kerekou se
vrátili k moci v podobě voleb, které se konaly v letech 1996 a
2001, ačkoli se vyskytly některé nesrovnalosti. Kerekou
odstoupil na konci druhého funkčního období v roce 2006 a
následoval Thomas YAYI Boni, politický outsider a nezávislý,
který v březnu 2011 získal druhé pětileté funkční období.
Patrice Talon, bohatý podnikatel, nastoupil do úřadu v roce
2016 kampaň za účelem obnovení důvěry veřejnosti ve vládu.
Geografie - Benin

Kde je na světě Benin? Umístění této
země je Západní Afrika, hraničící s Beninským výhledem , mezi
Nigérií a Togou. Benin má celkovou plochu 112,622 km2, z
čehož 110,622 km2 je země. Takže to není nijak velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
většinou plochý vlnitý plain; některé kopce a nízké hory.
Nejnižší bod země Benin je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod
Mont Sokbaro 658 m. A klima je tropických; horké, vlhké na
jihu; semiarid v severní.
Obyvatelé - Benin
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Benin. Počet obyvatel je:
11,038,805. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo tady žije?
Fon a příbuzné 38,4%, Adja a příbuzné 15,1%, Yoruba a
příbuzné 12%, Bariba a příbuzné 9,6%, Fulani a příbuzné
8,6%, Ottamari a příbuzné 6,1%, Yoa-Lokpa a příbuzné 4,3%,
Dendi a příbuzné 2,9% ostatní 0,9%, cizinec 1,9% (2013 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Benin hovoří jazyky
Francouzština (úřední), Fon a Yoruba (nejběžnější lidové mluvy
v jižní), domorodé jazyky (nejméně šest hlavních ones v
severní). A náboženství: muslim 27,7%, římský katolík 25,5%,
protestanti 13,5 % (Nebeský 6,7%, metodista 3,4%, ostatní

protestantští 3,4%), Vodoun 11,6%, jiní křesťané 9,5%, ostatní
tradiční náboženství 2,6%, ostatní 2,6%, žádná 5,8% (2013).
Kolik let je tady lidem? 18.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 62.3
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: populace je primárně lokalizována
na jihu, s nejvyšší koncentrací lidí žijících v a poblíž měst na
pobřeží Atlantiku; většina severu zůstává řídce osídlena vyššími
koncentracemi obyvatel na západě. Hlavní městské oblasti v
zemi Benin jsou: Porto-novo (hlavní město) 268 000 (2014);
Cotonou (sídlo vlády) 682 000; Abomey-Calavi 757,000
(2015).
Vláda a ekonomika - Benin
Hlavní město země Benin je Porto-Novo (ústavní kapitál);
Cotonou (sídlo vlády) a typ vlády prezidentská republika.
Podívejme se na administrativní členění - 12 oddělení; Alibori,
Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral,
Mono, Oueme, Plateau, Zou. Pokud jde o ekonomiku, Benin
má tyto důležité průmyslové produkty: textil, potravinářský
průmysl, stavební materiály, cement. Důležité zemědělské
produkty jsou Bavlna, kukuřice, maniok, maniok, tapioka, jam,
fazole, palmový olej, arašídy, kešu; živočišné. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou bavlna, kešu, bambucké máslo,
textil, palmy, mořské produkty a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou India 14,3%, Malajsie 12,2%, Bangladesh 9,5%
Bělorusko 7,4%, Čína 6,2%, Nigérie 6,1%, Niger 5,6%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny,
investiční produkty, ropné produkty a nejdůležitější importní

partneři jsou Indie 14,9%, Thajsko 12,4%, Francie 10,1%,
Čína 8,4%, Togo 7,3%, Nizozemsko 4,8%, Belgie 4,7%.
Jakým bohatstvím oplývá Benin a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $2,200
(2017 odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 36.2%
(2011 odhad).
Mapa Benin

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Bermudy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bermudy. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Bermudy. Ale pojďme začít mapou, kterou má Bermudy:

Bermudy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bermudy? Začněme tímto:
Bermudy se poprvé usadil v roce 1609 ztroskotanými
anglickými kolonisty, kteří mířili do Virginie. Samospráva od
roku 1620, Bermudy je nejstarší a nejlidnatější z britských
zámořských území. Dovolená na ostrov, aby unikla
severoamerickým zimám nejprve vyvinula ve viktoriánských
dobách. Cestovní ruch je i nadále důležitý pro ekonomiku
ostrova, ačkoli mezinárodní obchod ji předčil v posledních
letech. Bermudy se také vyvinulo jako vysoce úspěšné offshore
finanční centrum. Referendum o nezávislosti od Spojeného
království bylo v roce 1995 řádně poraženo.
Geografie - Bermudy

Kde je na světě Bermudy? Umístění této
země je Severní Amerika, skupina ostrovů v severním
Atlantském oceánu, východně od Jižní Karolíny (USA).

Bermudy má celkovou plochu 54 km2, z čehož 54 km2 je
země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: nízké kopce odděleny
úrodnými prohlubněmi. Nejnižší bod země Bermudy je
Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Město Hill 79 m. A klima je
subtropický; mírné, vlhké; bouře, silné větry běžné ve winte.
Obyvatelé - Bermudy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bermudy. Počet
obyvatel je: 70,864 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? černá 53,8%, bílá 31%, smíšená 7,5%, ostatní
7,1%, nespecifikovaná 0,6 % (2010 est). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Bermudy hovoří jazyky Angličtina (oficiální),
portugalština. A náboženství: evangelická 46,2% (anglická
15,8%, africká metodistická biskupská 8,6%, adventista
sedmého dne 6,7, letniční 3,5%, metodista 2,7%, presbyterián
2,0% Baptista 1,2%, armáda spásy 1,1%, bratří 1,0%, ostatní
protestantští 2,0%), římský katolík 14,5%, svědek Jehovova
1,3%, ostatní křesťané 9,1%, muslimští 1%, ostatní 3,9%,
žádný 17,8%, nespecifikováno 6,2% 2010 est.). Kolik let je
tady lidem? 43.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81.4 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: poměrně rovnoměrné rozložení populace v celém.
Hlavní městské oblasti v zemi Bermudy jsou: Hamiltonu
(hlavním městě) 10 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Bermudy
Hlavní město země Bermudy je Hamilton a typ vlády

parlamentní demokracie (parlament); samosprávné zámořské
území Spojeného království. Podívejme se na administrativní
členění - 9 farnosti a 2 obce; Devonshire, Hamilton, Hamilton,
Paget, Pembroke, Saint George, Saint George, Sandys, Smith,
Southampton, Warwick. Pokud jde o ekonomiku, Bermudy má
tyto důležité průmyslové produkty: mezinárodní obchod,
cestovní ruch, lehká výroba. Důležité zemědělské produkty jsou
banány, zelenina, citrusy, květiny; mléčné výrobky, med.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou reexporty léčivých
přípravků a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Lotyšsko 33,4%, Jamajka 16,6%, USA 13,7%, Nigérie
11,7%, Izrael 4,7% (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou oblečení, paliva, stroje a dopravní prostředky, stavební
materiály, chemikálie, potraviny a živá zvířata a nejdůležitější
importní partneři jsou US 54,2%, Japonsko 17,9% 13,7%,
Kanada 4,9% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Bermudy a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $85,700 (2013 odhad). To znamená, že tady
lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 11% (2008 odhad).
Mapa Bermudy

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Bhútán
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bhútán. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Bhútán. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Bhútán:

Bhútán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bhútán? Začněme tímto: Po
britském vítězství v duševní válce v roce 1865 podepsaly
Británie a Bhútán smlouvu z Sinchulu, podle níž Bhután obdrží
každoroční dotaci výměnou za přemístění půdy do Indie. Ugyen
Wangchuck, který sloužil jako de facto pravítko stále se
sjednoceného Bhútánu a zlepšil vztahy s Britem ke konci 19.
století, byl v roce 1907 jmenován králem. O tři roky později
byla podepsána smlouva, podle níž se Britové nedohodli
zasahovat do vnitřních záležitostí Bhútánu a Bhútán umožnil
Británii řídit své zahraniční záležitosti. Bhútán vyjednal
podobnou dohodu s nezávislou Indií po roce 1947. O dva roky
později se oficiální dohoda o Indo-Bhútánském návratu vrátila
Bhutánu k malému kusu území připojeného britskými,
formalizovala roční dotace, kterou země obdržela,
odpovědnosti v oblasti obrany a zahraničních vztahů. Po řadě
modernizačních monarchů, které se začaly v padesátých letech
20. století, přistoupil Bhútán k OSN v roce 1971 a pomalu
pokračoval ve svém nasazení mimo své hranice. V březnu 2005
představil král Jigme Singye Wangchuck vládní návrh ústavy který zavedl hlavní demokratické reformy - a uspořádal národní
referendum k jeho schválení. V prosinci 2006 král abdikoval
trůn ve prospěch svého syna Jigme Khesara Namgyela
Wangchucka. Na začátku roku 2007 Indie a Bhutan znovu
projednaly svou smlouvu a zrušily doložku, která stanovila, že

Bhútán bude "řídit" Indií při provádění své zahraniční politiky,
ačkoli Thimphu nadále úzce koordinuje s Dillí. V březnu 2008
byly dokončeny volby pro první parlament v zemi; král
ratifikoval zemi " první ústavu v červenci 2008. Bhutan zažil
mírový obrat moci po parlamentních volbách v roce 2013, což
vedlo k porážce stávající strany. V 90. letech 20. století bylo v
Bhútánu vyhoštěno asi 8500 uprchlíků, kteří se nacházejí v
uprchlických táborech uprchlíků OSN v Nepálu.
Geografie - Bhútán

Kde je na světě Bhútán? Umístění
této země je Jižní Asie, mezi Čínou a Indií. Bhútán má celkovou
plochu 38,394 km2, z čehož 38,394 km2 je země. Takže to
není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: převážně hornatá s úrodnými údolími a
savanou. Nejnižší bod země Bhútán je Drangeme Chhu 97 m,
nejvyšší bod Gangkar Puensum 7 570 m. A klima je mění;
tropické v jižních pláních; chladné zimy a horké léto v
centrálních údolích; silné zimy a chladná léta v Himalájích.
Obyvatelé - Bhútán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bhútán. Počet obyvatel
je: 758,288 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Ngalop (také známý jako Bhote) 50% etnické

nepálské 35% (zahrnuje Lhotsampas - jednu z několika
nepálských etnických skupin), domorodé nebo migrantské
kmeny 15%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Bhútán hovoří
jazyky Sharchhopka 28%, Dzongkha (oficiální) 24%,
Lhotshamkha 22%, ostatní 26% (včetně cizích jazyků). A
náboženství: Lamaistický buddhismus 75,3%, indický a
nepálský vliv hinduismus 22,1%, ostatní 2,6% (v roce 2005).
Kolik let je tady lidem? 27.6 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 70.6
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: neznámo. Hlavní městské oblasti v
zemi Bhútán jsou: Thimphu 152 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Bhútán
Hlavní město země Bhútán je Thimphu a typ vlády ústavní
monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 20 okresy
(dzongkhag, singulární a množné číslo); Bumthang, Chhukha,
Chirang, Dagá, Gasa, Geilegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro,
Pemagatsel, Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang,
Tashigang, Tashi Yangtse, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang.
Pokud jde o ekonomiku, Bhútán má tyto důležité průmyslové
produkty: cement, výrobky ze dřeva, zpracované ovoce,
alkoholické nápoje, karbid vápníku, turistika. Důležité
zemědělské produkty jsou rýže, kukuřice, kořenové plody,
citrusy; mléčné výrobky, vejce. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou elektrické energie (do Indie), ferosilicium,
cement, kardamom, karbid vápníku, ocelové tyče / tyče,
dolomitu, sádry a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Indie 95,7% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou

palivo a maziva, letadla, stroje a části, rýže, motorová vozidla a
nejdůležitější importní partneři jsou Indie 91,1% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Bhútán a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $8,700 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 13.3%
(2012 odhad).
Mapa Bhútán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Bolívie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bolívie. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Bolívie. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Bolívie:

Bolívie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bolívie? Začněme tímto:
Bolívie, pojmenovaný po boji za nezávislost Simon Bolivar, se v
roce 1825 oddělil od španělské vlády; hodně z jeho následných
dějin se skládala ze série převratů a protiútoků s posledním
převratem, k němuž došlo v roce 1978. Demokratická civilní
vláda byla založena v roce 1982, ale vůdci čelili obtížným
problémům hluboké chudoby, sociálních nepokojů a nelegální
výroby drog . V prosinci 2005 byli Bolivijci zvoleni prezidentem
Eva Moralesa k vůdci socialismu - co nejširší okraj vůdce od
obnovení civilní vlády v roce 1982 - poté, co se pustil do slibu
změnit tradiční politickou třídu země a posílit chudé, domorodé
národy většina. V prosinci 2009 a v říjnu 2014 prezident
Morales snadno získal znovuzvolení. Jeho strana udržovala
kontrolu nad legislativní oblastí vlády, což mu umožnilo
pokračovat v procesu změny. V únoru 2016 Morales těsně
ztratil referendum o schválení ústavní změny, která by mu
umožnila soutěžit v prezidentských volbách v roce 2019.
Navzdory ztrátě byl Morales již zvolen jeho stranou, aby znovu
proběhl v roce 2019, a to pomocí stále neurčené metody, která
by se objevila na hlasování.
Geografie - Bolívie

Kde je na světě Bolívie? Umístění této
země je Střední Jižní Amerika, jihozápadní Brazílie. Bolívie má
celkovou plochu 1,098,581 km2, z čehož 1,083,301 km2 je
země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: drsné Andské hory s
vysokohorskou plošinou (Altiplano), kopce, nížinné pláně
Amazonky. Nejnižší bod země Bolívie je Rio Paraguay 90 m,
nejvyšší bod Nevado Sajama 6,542 m. A klima je mění s
nadmořskou výškou; vlhké a tropické studené a polořadové.
Obyvatelé - Bolívie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bolívie. Počet obyvatel
je: 11,138,234 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? mestizo (směsný bílý a amerindiánský
rodový původ) 68%, původní 20%, bílá 5%, cholo / chola 2%,
černá 1%, ostatní 1%, neurčená 3%; 44% respondentů uvedlo,
že se cítí součástí některé domorodé skupiny, převážně
Quechua nebo Aymara. Jaké jsou tu požívané jazyky? Bolívie
hovoří jazyky španělština (oficiální) 60,7%, Quechua (oficiální)
21,2%, Aymara (oficiální) 14,6%, cizí jazyky 2,4%, Guarani
0,6% rodný jazyk 0,4%, žádný 0,1%. A náboženství: Římský

katolík 76,8%, evangelický a letnicový 8,1%, protestantský
7,9%, jiný 1,7%, žádný 5,5% (2012 est.). Kolik let je tady
lidem? 24.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 69.5 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: vysokohorská pláň na západě mezi dvěma údolími
Andy, známou jako Altiplano, je ústřední oblastí pro většinu
obyvatelstva; hustý osídlový vzor je také nalezen ve městě
Santa Cruz a okolí města, který se nachází na východní straně
Andes. Hlavní městské oblasti v zemi Bolívie jsou: Santa Cruz
2,107 milionu; LA PAZ (kapitál) 1,816 milionu; Cochabamba
1,24 milionu; Sucre (ústavní kapitál) 372,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Bolívie
Hlavní město země Bolívie je La Paz (správní kapitál);
Sucre (ústavní [legislativní a soudní] kapitál) a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 9 oddělení (departamentos, singular - departamento); Beni,
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosi,
Santa Cruz, Tarija. Pokud jde o ekonomiku, Bolívie má tyto
důležité průmyslové produkty: , tabák, ruční práce, oděvy,
šperky. Důležité zemědělské produkty jsou bobů, quinoa,
ořechů z Brazílie, cukrové třtiny, kávy, kukuřice, rýže, brambor.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou zemní plyn, stříbro,
zinek, olovo, cín, zlato, quinoa, sója a sójové produkty a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Brazílie 19,3%,
USA 13,6%, Argentina 11,4%, Kolumbie 8,8% %, Jižní Korea
5,4%, Peru 4,8%, Belgie 4,6% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje, ropné produkty, vozidla, železo a ocel,

plasty a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 19,9%,
Brazílie 17,5%, Argentina 10,5%, USA 9,8%, Peru 6,9%
4,9%, Chile 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Bolívie a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $7,500 (2017 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 38.6%.
Mapa Bolívie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Bosna a Hercegovina
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bosna a Hercegovina.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Bosna a Hercegovina. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Bosna a Hercegovina:

Bosna a Hercegovina - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bosna a Hercegovina?
Začněme tímto: Bosna a Hercegovina vyhlásila svrchovanost v
říjnu 1991 a nezávislost od bývalé Jugoslávie dne 3. března
1992 po referendu bojkotovaném etnickými Srby. Bosnianští
Srbové, podporovaní sousedním Srbskem a Černou Horou,
reagovali ozbrojeným odporem, jehož cílem bylo rozdělení
republiky na etnické linie a připojení k srbským oblastem, aby
vytvořily "Velké Srbsko". V březnu 1994 snížili Bosňáci a
Chorvaté počet bojujících frakcí ze tří na dva tím, že podepsali
dohodu o vytvoření společné Bosniak-chorvatské federace
Bosny a Hercegoviny. Dne 21. listopadu 1995 v Daytonu v
Ohiu bojující strany parafovaly mírovou dohodu, která ukončila
tři roky mezi národnostních občanských konfliktů (konečná
dohoda byla podepsána v Paříži dne 14. prosince 1995).
Daytonské mírové dohody zachovaly Bosnu a Hercegovinu, s
mezinárodními hranicemi a vytvořila multietnickou a
demokratickou vládu pověřenou vedením zahraniční,
diplomatické a fiskální politiky. Uznává se také druhá úroveň
vlády, která se skládá ze dvou subjektů zhruba stejného
rozsahu: převážně Bosniansko-bosensko-chorvatská federace
Bosny a Hercegoviny a Republika srpska (RS) převážně
bosensko-srbská. Federace a vlády RS jsou zodpovědné za
dohled nad většinou vládních funkcí. Dále pak Daytonské
dohody založily úřad vysokého představitele, který dohlíží na

provádění civilních aspektů dohody. Rada pro provádění míru
na své konferenci v Bonnu v roce 1997 rovněž poskytla
vysokému představiteli pravomoc ukládat právní předpisy a
odstranit úředníky, tzv. "Bonnské síly". Původní mezinárodní
mírovou sílu (IFOR) pod vedením NATO složenou z 60 000
vojáků shromážděných v roce 1995 uspěl v průběhu času
menšími stabilizačními síly vedenými NATO (SFOR). V roce
2004 nahradily mírové jednotky Evropské unie (Eufor) SFOR.
V současné době pracuje Eufor zhruba 600 vojáků v divadle v
bezpečnostní asistenční a výcvikové kapacitě.
Geografie - Bosna a Hercegovina

Kde je na světě Bosna a
Hercegovina? Umístění této země je Jihovýchodní Evropa,
hraničící s Jaderským mořem a Chorvatskem. Bosna a
Hercegovina má celkovou plochu 51,197 km2, z čehož 51,187
km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: hory a údolí. Nejnižší
bod země Bosna a Hercegovina je Jadranské moře 0 m,
nejvyšší bod Maglic 2,386 m. A klima je horkých let a
chladných zim; oblasti s vysokou nadmořskou výškou mají
krátké, chladné léto a dlouhé, silné zimy; mírné, deštivé zimy

podél pobřeží.
Obyvatelé - Bosna a Hercegovina
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bosna a Hercegovina.
Počet obyvatel je: 3,856,181 (7/2017 odhad). Takže toto není
příliš lidnatá země. Kdo tady žije? Bosnian 50,1%, srbští
30,8%, chorvatští 15,4%, jiní 2,7%, neuvedení / žádná
odpověď 1%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Bosna a
Hercegovina hovoří jazyky Bosenský (oficiální) 52,9%, srbský
(oficiální) 30,8%, chorvatský (oficiální) 14,6%, jiný 1,6%, bez
odpovědi 0,2% (2013 est.). A náboženství: Muslim 50.7%,
ortodoxní 30.7% , agnostické 0,3%, jiné 1,2%, nedeklarované
/ žádná odpověď 1,1% (2013). Kolik let je tady lidem? 42.1
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 76.9 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Severní a střední část země jsou nejvíce hustě obydlené.
Hlavní městské oblasti v zemi Bosna a Hercegovina jsou:
Sarajevo (hlavní město) 318,000 (2015 ).
Vláda a ekonomika - Bosna a Hercegovina
Hlavní město země Bosna a Hercegovina je Sarajevo a typ
vlády parlamentní republika. Podívejme se na administrativní
členění - 3 administrativní rozdělení prvního řádu - okres Brčko
(etnicky smíšený), Federace Bosny a Hercegoviny (převážně
bosensko-chorvatská), Republika srbská (převážně srbská).
Pokud jde o ekonomiku, Bosna a Hercegovina má tyto důležité
průmyslové produkty: ocel, uhlí, železná ruda, olovo, zinek,
mangan, bauxit, hliník, montáž motorových vozidel, textilie,

tabákové výrobky, dřevěný nábytek, střelivo, domácí
spotřebiče, rafinace ropy. Důležité zemědělské produkty jsou
pšenice, kukuřice, ovoce, zeleniny; dobytek. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou kovy, oděvy, výrobky ze dřeva a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Německu 16,6%,
Itálie 12,7%, Chorvatsko 11%, Srbsko 9,2%, Slovinsko 9,1%,
Rakousko 8,2%, Turecko 4,5% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou strojů a zařízení, chemikálie, pohonné hmoty,
potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou Německo
12,3% , Chorvatsko 9,9%, Čína 6,8%, Slovinsko 5%, Rusko
4,4%, Turecko 4,3% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Bosna
a Hercegovina a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $11,400 (2017 odhad). To je
docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 17.2% (2011 odhad).
Mapa Bosna a Hercegovina

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Botswana
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Botswana. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Botswana. Ale pojďme začít mapou, kterou má Botswana:

Botswana - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Botswana? Začněme tímto:
Původně britský protektorát Bechuanaland, Botswana přijala v
roce 1966 své nové jméno na nezávislosti. Více než čtyři
desetiletí nepřerušeného civilního vedení, progresivní sociální
politiky a významné kapitálové investice vytvořily jednu z
nejstabilnějších ekonomik v Africe. Vládnoucí Botswana
demokratická strana získala od volby každou volbu; Prezident
Ian Khama byl znovu zvolen v roce 2014. Minerální těžba,
především diamantová těžba, dominuje hospodářské činnosti,
ačkoli cestovní ruch je rostoucím odvětvím kvůli ochraně
krajiny a rozsáhlým přírodním rezervacím. Botswana má jednu z
nejvyšších známých infekcí HIV / AIDS na světě, ale také jeden
z nejprogresivnějších a nejrozsáhlejších programů pro řešení
této nemoci v Africe.
Geografie - Botswana

Kde je na světě Botswana? Umístění
této země je Jižní Afrika,. Botswana má celkovou plochu
581,730 km2, z čehož 566,730 km2 je země. Takže to je

docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: převážně ploché až mírně valcované stoly;
Kalahari poušť na jihozápadě. Nejnižší bod země Botswana je
křižovatka řek Limpopo a Shashe 513 m, nejvyšší bod Tsodilo
Hills 1,489 m. A klima je ; teplé zimy a horké léto.
Obyvatelé - Botswana
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Botswana. Počet
obyvatel je: 2,214,858. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo
tady žije? Tswana 79% Kalanga 11% Basarwa 3% ostatní
Kgalagadi a bílá 7%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Botswana
hovoří jazyky Setswana 77,3%, Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi
3,4%, angličtina (úřední) o 2,8%, Zezuru / Shona 2%, Sesarwa
1,7%, Sembukushu 1,6%, Ndebele 1%, ostatní 2,8% (2011
est.). A náboženství: Christian 79,1%, Badimo 4,1%, ostatní
1,4% (včetně Bahá'í, hinduistů, muslimů, rastafariánů), žádná
15,2%, nespecifikovaná 0,3% (2011 est.). Kolik let je tady
lidem? 24.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 63.3 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Populace je primárně koncentrována na východě
zaměření v oblasti Gaborone a kolem něj a vzdáleného
středověkého města Francistown; hustota obyvatelstva zůstává
nízká v ostatních oblastech země, zejména v Kalahari na západ.
Hlavní městské oblasti v zemi Botswana jsou: Gaborone (hlavní
město) 247,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Botswana
Hlavní město země Botswana je Gaborone a typ vlády

parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 10 okresů a 6 městských rad; Central, Chobe, Francistown,
Gaborone, Ghanzi, Jwaneng, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng,
Lobatse, North East, North West, Selebi-Phikwe, South East,
Southern, Sowa Town. Pokud jde o ekonomiku, Botswana má
tyto důležité průmyslové produkty: , měď, nikl, sůl, soda,
potaše, zpracování hovězího masa; textilie. Důležité zemědělské
produkty jsou Hospodářských zvířat, čiroku, kukuřice, proso,
fazole, slunečnice, podzemnice olejná. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou diamanty, měď, nikl, soda, hovězí
maso, textil a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Belgie
18,9%, Indie 15,1%, Jižní Afrika 13,6%, Namibie 11,6%,
Spojené arabské emiráty 9,7%, Izrael 6,1% 5% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, stroje,
elektrotechnický průmysl, dopravní prostředky, textil, palivo a
ropné produkty, dřevo a výrobky z papíru, kovy a kovové
výrobky a nejdůležitější importní partneři jsou Jižní Afrika
64,5%, Namibie 10,5%, Kanada 5,6%. Jakým bohatstvím
oplývá Botswana a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $18,100 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 30.3% (2003 odhad).
Mapa Botswana

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Brazílie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Brazílie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Brazílie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Brazílie:

Brazílie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Brazílie? Začněme tímto: Po
více než třicet století pod portugalskou nadvládou získala
Brazílie nezávislost v roce 1822 a udržovala monarchický
systém vlády až do zrušení otroctví v roce 1888 a následného
vyhlášení republiky republikou armádou v roce 1889. Brazílští
vývozci kávy politicky ovládli zemi, populistický vůdce Getulio
Vargas vstoupil do moci v roce 1930. Zdánlivě největší a
nejlidnatější země v Jižní Americe, Brazílie prošlo více než půl
století populistické a vojenské vlády až do roku 1985, kdy
vojenský režim pokojně postoupil moc civilním vládcům.
Brazílie nadále pokračuje v průmyslovém a zemědělském růstu
a rozvoji svého interiéru. Po úspěšném zvětšení období
globálních finančních obtíží koncem 20. století, Brazílie byla
považována za jeden z nejsilnějších rozvíjejících se trhů na světě
a přispívá k celosvětovému růstu. Udělování Světového poháru
FIFA v roce 2014 a letních olympijských her v roce 2016,
které se poprvé konalo v Jižní Americe, bylo považováno za
symbolický vzestup země. Od roku 2013 však Brazílie sužuje
zmenšující se ekonomika, rostoucí nezaměstnanost a rostoucí
inflace. Politický skandál vedl k obžalobě prezidenta Dilmy
Rousseffové v květnu 2016, odsouzení, které Senátu potvrdilo
v srpnu 2016; její viceprezident Michel Temer bude do roku
2018 sloužit jako prezident a dokončí své druhé funkční
období. Brazílie je sužována zužující se ekonomikou, rostoucí

nezaměstnaností a rostoucí inflací. Politický skandál vedl k
obžalobě prezidenta Dilmy Rousseffové v květnu 2016,
odsouzení, které Senátu potvrdilo v srpnu 2016; její
viceprezident Michel Temer bude do roku 2018 sloužit jako
prezident a dokončí své druhé funkční období. Brazílie je
sužována zužující se ekonomikou, rostoucí nezaměstnaností a
rostoucí inflací. Politický skandál vedl k obžalobě prezidenta
Dilmy Rousseffové v květnu 2016, odsouzení, které Senátu
potvrdilo v srpnu 2016; její viceprezident Michel Temer bude
do roku 2018 sloužit jako prezident a dokončí své druhé
funkční období.
Geografie - Brazílie

Kde je na světě Brazílie? Umístění této
země je Východní jižní Amerika, hraničící s Atlantickým
oceánem. Brazílie má celkovou plochu 8,515,770 km2, z čehož
8,358,140 km2 je země. Jedná se o jednu z největších zemí
světa. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: převážně rovinatých na nížiny na severu; některé
planiny, kopce, hory a úzký pobřežní pás. Nejnižší bod země
Brazílie je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Pico da Neblina 2
994 m. A klima je převážně tropických, avšak mírně na jihu.

Obyvatelé - Brazílie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Brazílie. Počet obyvatel
je: 207,353,391 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? bílá 47,7%, mulatto
(smíšené bílé a černé) 43,1%, černé 7,6%, asijské 1,1%,
domorodé 0,4% (2010 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Brazílie hovoří jazyky portugalština (oficiální a nejrozšířenější
jazyk). A náboženství: Římský katolík 64,6% 22,2% (zahrnuje
Adventist 6,5%, Boží shromáždění 2,0%, Křesťanská
kongregace Brazílie 1,2%, Univerzitní Boží království 1,0%,
Ostatní protestanti 11,5%), Ostatní 0,7%, Spiritista 2,2%,
Ostatní 1,4% , nespecifikováno 0,4% (2010 est.). Kolik let je
tady lidem? 32 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 74 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: drtivá většina lidí žije podél, nebo relativně blízko,
pobřeží Atlantiku na východě; populační jádro je na
jihovýchodě, ukotveno městy Sao Paolo, Brasilia a Rio de
Janeiro. Hlavní městské oblasti v zemi Brazílie jsou: Sao Paulo
21,066 milionů; Rio de Janeiro 12,902 milionů; Belo Horizonte
5,716 milionu; Brasilia (kapitál) 4,155 milionu; Fortaleza 3,88
milionu; Recife 3,739 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Brazílie
Hlavní město země Brazílie je Brasilia a typ vlády federální
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 26 států (estados, singular - estado) a 1 federální okres
(distrito federal); Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia,

Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias, Maranhao,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para,
Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima,
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Pokud jde o
ekonomiku, Brazílie má tyto důležité průmyslové produkty:
textil, boty, chemikálie, cement, řezivo, železná ruda, cín, ocel,
letadla, motorová vozidla a jejich díly, ostatní stroje a zařízení.
Důležité zemědělské produkty jsou Káva, sójové boby,
pšenice, rýže, kukuřice, cukrové třtiny, kakaa, citrusů; hovězí.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou dopravních
prostředků a zařízení, železné rudy, sojové boby, obuv, káva,
automobily a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína
19%, v USA 12,6 %, Argentina 7,3%, Nizozemsko 5,6%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou strojní zařízení,
elektrická a dopravní zařízení, chemické výrobky, ropa,
automobilové díly, elektronika a nejdůležitější importní partneři
jsou US 17,6%, Čína 16,9%, Argentina 6,7%, Německo 6,6%
).. Jakým bohatstvím oplývá Brazílie a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $15,500
(2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 3.7%.
Mapa Brazílie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Britské Panenské ostrovy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Britské Panenské ostrovy.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Britské Panenské ostrovy. Ale pojďme začít
mapou, kterou má Britské Panenské ostrovy:

Britské Panenské ostrovy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Britské Panenské ostrovy?
Začněme tímto: Nejprve obývali Arawak a později Carib
indiánů, Panenské ostrovy byly usazeny holandským v 1648 a
pak připojil angličtinou v 1672. Ostrovy byly část britské
kolonie Leeward ostrovů od 1872-1960; byla jim udělena
autonomie v roce 1967. Ekonomika je úzce svázána s většími a
mnohem rozmanitějšími americkými Panenskými ostrovy na
západě; dolar je legální měnou. Dne 6. září 2017 hurikán Irma
zničil ostrov Tortola. Odhaduje se, že 80% bytových a
obchodních objektů bylo zničeno nebo poškozeno, komunikace
byla narušena a místní komunikace byla neprůchodná.
Geografie - Britské Panenské ostrovy

Kde je na světě Britské Panenské
ostrovy? Umístění této země je Karibik, mezi Karibským
mořem a severním Atlantickým oceánem, východně od Portoru.
Britské Panenské ostrovy má celkovou plochu 151 km2, z
čehož 151 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
korálových ostrovů poměrně ploché; sopečný ostrov strmé,
kopcovité. Nejnižší bod země Britské Panenské ostrovy je
Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Mount Sage 521 m. A klima

je subtropický; vlhký; teploty zmírněné obchodními větry.
Obyvatelé - Britské Panenské ostrovy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Britské Panenské
ostrovy. Počet obyvatel je: 35,015 (7/2017 odhad). Takže zde
nežije příliš lidí. Kdo tady žije? Afričana / černá 76,3%, Latino
5,5 %, bílé 5,4%, smíšené 5,3%, indické 2,1%, východní indián
1,6%, jiné 3%, nespecifikované 0,8% (2010 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Britské Panenské ostrovy hovoří jazyky
Angličtina (oficiální). A náboženství: Protestant 70,2% (církev
boží 10,4%, anglikánská 9,5%, adventista sedmého dne 9,0%,
letniční 8,2%, baptistická 7,4%, nová církev božská 6,9%,
další protestant 1,2%), římský katolík 8,9% , Jehovův svědek
2,5%, hinduistický 1,9%, jiný 6,2%, žádný 7,9%,
nespecifikovaný 2,4% (rok 2010). Kolik let je tady lidem? 36.5
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 78.8 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Poměrně rovnoměrná distribuce v celých obydlených
ostrovech s největšími ostrovy Tortola , Anegada, Virgin Gorda
a Jost Van Dyke, kteří mají největší počet obyvatel. Hlavní
městské oblasti v zemi Britské Panenské ostrovy jsou:
CESTOVNÍ MĚSTO (hlavní město) 13 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Britské Panenské ostrovy
Hlavní město země Britské Panenské ostrovy je silničního
města a typ vlády Parlamentní demokracie (Dům shromáždění);
samosprávné zámořské území britského. Podívejme se na
administrativní členění - žádné (zámořské území Spojeného

království). Pokud jde o ekonomiku, Britské Panenské ostrovy
má tyto důležité průmyslové produkty: turistika, lehký průmysl,
výstavba, rum, betonový blok, offshore bankovnictví cente.
Důležité zemědělské produkty jsou ovoce, zelenina;
hospodářská zvířata, drůbež; rybářská. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou rum, čerstvé ryby, ovoce, zvířata;
štěrk, pískové a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
neznámo. Nejdůležitější importní komodity jsou stavební
materiály, automobily, potraviny, stroje a nejdůležitější importní
partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Britské
Panenské ostrovy a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $42,300 (2010
odhad). To znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Britské Panenské ostrovy

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Brunej
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Brunej. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Brunej. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Brunej:

Brunej - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Brunej? Začněme tímto:
Sultanát Brunejův vliv vrcholil mezi 15. a 17. stoletím, kdy se
jeho kontrola rozšířila nad pobřežní oblasti severozápadního
Bornea a jižních Filipín. Brunej následně vstoupil do období
úpadku, které vyvolaly vnitřní rozpor nad královskou
posloupností, koloniální expanzí evropských mocností a
pirátství. V roce 1888 se Brunej stal britským protektorátem;
nezávislost byla dosažena v roce 1984. Stejná rodina vládla
Bruneji již více než šest století. Brunej těží z rozsáhlých polí
ropy a zemního plynu, zdrojem jednoho z nejvyšších HDP na
obyvatele na světě. V roce 2017 oslavil Brunej 50. výročí
vstupu sultána Hassanala Bolkiáše na trůn.
Geografie - Brunej

Kde je na světě Brunej? Umístění
této země je Jihovýchodní Asie, podél severního pobřeží
ostrova Borneo, hraničící s Jihočínským mořem a Malajsií.
Brunej má celkovou plochu 5,765 km2, z čehož 5,265 km2 je
země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: plochá pobřežní rovina se

zvedá do hor na východě; kopcovitá nížina na západě. Nejnižší
bod země Brunej je Jižní Čína moře 0 m, nejvyšší bod Bukit
Pagon 1,850 m. A klima je tropických; horká, vlhká, deštivá.
Obyvatelé - Brunej
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Brunej. Počet obyvatel
je: 443,593 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Malajský 65,7%, čínský 10,3%, jiný 24% (2016
est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Brunej hovoří jazyky
Malajsie (Bahasa Melayu) oficiální), anglicky, čínské dialekty. A
náboženství: Muslim (oficiální) 78,8%, křesťan 8,7%, buddhisté
7,8%, ostatní (včetně domorodých přesvědčení) 4,7% (2011
est.). Kolik let je tady lidem? 30.2 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
77.3 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: neznámo. Hlavní městské
oblasti v zemi Brunej jsou: Bandar SERI Begawan 241,000.
Vláda a ekonomika - Brunej
Hlavní město země Brunej je Bandar Seri Begawan a typ
vlády absolutní monarchie nebo sultanátu. Podívejme se na
administrativní členění - 4 okresy (daerah-daerah, singular daerah); Belait, Brunei-Muara, Temburong, Tutong. Pokud jde
o ekonomiku, Brunej má tyto důležité průmyslové produkty:
ropa, rafinace ropy, zkapalněný zemní plyn, stavebnictví,
zemědělství, doprava. Důležité zemědělské produkty jsou Rýže,
kuřata, vodní buvol, skot, kozy, vejce. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou minerální paliva, organické
chemikálie a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou

Japonsko 36.5%, Jižní Korea 16.8%, Thajsko 10.6%, Indie
9.8%, Malajsie 6.6 Čína, 4,6% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou strojní a mechanické části spotřebiče, minerální
paliva, motorová vozidla, elektrické stroje a nejdůležitější
importní partneři jsou USA 28,4%, Malajsie 24%, Singapur
7,1%, Indonésie 5,7%, Japonsko 5,3%, Čína 4,9%, Austrálie
4,3% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Brunej a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $76,700 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Brunej

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Bulharsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Bulharsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Bulharsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Bulharsko:

Bulharsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Bulharsko? Začněme tímto:
Bulgars, středoasijský Turkic kmen, sloužil s místními
slovanskými obyvateli na konci 7. století, aby vytvořil první
bulharský stát. V následujících stoletích Bulharsko bojovalo s
byzantskou říší, aby prosadila své místo na Balkáně, ale
koncem 14. století země překonala osmanští Turci. Severní
Bulharsko získalo autonomii v roce 1878 a celé Bulharsko se
stalo nezávislé na Osmanské říši v roce 1908. Po boji proti
ztracené straně v obou světových válkách se Bulharsko dostalo
do sovětské sféry vlivu a v roce 1946 se stalo lidovou
republikou. Komunistická nadvláda skončila 1990, kdy
Bulharsko po první světové válce uspořádalo první volby s více
stranami a zahájilo sporné procesy směřující k politické
demokracii a tržní ekonomice při boji proti inflaci,
nezaměstnanosti, korupci a zločinu.
Geografie - Bulharsko

Kde je na světě Bulharsko? Umístění

této země je Jihovýchodní Evropa, hraničící s Černým mořem,
mezi Rumunskem a Tureckem. Bulharsko má celkovou plochu
110,879 km2, z čehož 108,489 km2 je země. Takže to není
nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: většinou hory s nížinami na severu a
jihovýchodě. Nejnižší bod země Bulharsko je Černé moře 0 m,
nejvyšší bod Musala 2 925 m. A klima je ; studené, vlhké zimy;
horké a suché léto.
Obyvatelé - Bulharsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Bulharsko. Počet
obyvatel je: 7,101,510 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Bulharština 76,9%, Turečtina 8%,
Romani 4,4%, Ostatní 0,7% (včetně Ruska, Arménie a
Vlacha), ostatní (neznámé) 10. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Bulharsko hovoří jazyky % , Turečtina 8,2%, Romani 3,8%,
ostatní 0,7%, nespecifikováno 10,5% (v roce 2011). A
náboženství: Pravoslavní 59,4%, Muslim 7,8%, ostatní (včetně
katolických, protestantských, arménské ortodoxní apoštolského
a židovská) 1,7%, nevznikla o 3,7%, NS 27,4% (2011 est.).
Kolik let je tady lidem? 42.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 74.7
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Dosti rovnoměrné rozložení skrz
většinu ze země, s městskými oblastmi přilákat větší populace.
Hlavní městské oblasti v zemi Bulharsko jsou: Sofia (kapitál)
1226000 (2015).
Vláda a ekonomika - Bulharsko

Hlavní město země Bulharsko je Sofie a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 28 provincií (oblasti, singulární - oblast); Blagoevgrad, Burgas,
Dobrich, Gabrovo, Haskovo, Kardzhali, Kyustendil, Lvov,
Montana, Pazardjik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse,
Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Sofia-Grad ,
Targovishte, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Yambol.
Pokud jde o ekonomiku, Bulharsko má tyto důležité
průmyslové produkty: elektřina, plyn, voda; potraviny, nápoje,
tabák; stroje a zařízení, části automobilů, základní kovy,
chemické výrobky, koks, rafinovaná ropa, jaderné palivo;
outsourcingová centra. Důležité zemědělské produkty jsou
Zeleniny, ovoce, tabák, víno, pšenice, ječmen, slunečnice,
cukrová řepa; hospodářských zvířat. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou oděvy, obuv, železo a ocel, stroje a
zařízení, palivo, zemědělství, tabák, IT komponenty a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Německo 13,7%,
Itálie 9,3%, Rumunsko 8,8%, Turecko 7,9% 4.5% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a zařízení; kovy a
rudy; chemikálie a plasty; paliva, nerosty a suroviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 13,1%, Rusko
8,9%, Itálie 7,9%, Rumunsko 7%, Turecko 6,2%, Řecko
4,8%, Polsko 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Bulharsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $21,600 (2017 odhad). To
znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná
o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě

jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 22%
(2015 odhad).
Mapa Bulharsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Burkina Faso
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Burkina Faso. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Burkina Faso. Ale pojďme začít mapou, kterou má Burkina
Faso:

Burkina Faso - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Burkina Faso? Začněme tímto:
Burkina Faso (dříve Horní Volta) získala nezávislost od Francie
v roce 1960. Opakované vojenské převraty v 70. a 80. letech
následovaly volby s více stranami na počátku 90. let. Bývalý
prezident Blaise Compaore (1987-2014) odstoupil koncem
října 2014 po lidových protestách proti jeho úsilí o změnu
dvoustranného prezidentského limitu ústavy. Do poloviny
listopadu byl přijat rámec pro prozatímní vládu na základě
podmínek
Národní přechodové
charty.
Prozatímní
administrativa, vedená prezidentem Michelem Kafandem a
premiérem Yacoubou Isaacem ZIDA, zahájila pořádání
prezidentských a parlamentních voleb plánovaných na říjen
2015, které však byly odloženy během týdenního neúspěšného
převratu v září. Přepracované volby se konaly dne 29.
listopadu, a Roch Marc Christian Kabore byl v prvním kole
zvolen prezidentem. Vysoký populační růst Burkina Faso a
omezené přírodní zdroje vedou ke špatným ekonomickým
vyhlídkám pro většinu svých občanů.
Geografie - Burkina Faso

Kde je na světě Burkina Faso?
Umístění této země je Západní Afrika, severně od Ghany.
Burkina Faso má celkovou plochu 274,200 km2, z čehož
273,800 km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně ploché k odříznutým, zvlněným pláněm; kopce na
západě a jihovýchodě. Nejnižší bod země Burkina Faso je
Mouhoun (řeka Černá Volta) 200 m, nejvyšší bod Tena
Kourou 749 m. A klima je tropických; teplé, suché zimy; horké,
mokré léto.
Obyvatelé - Burkina Faso
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Burkina Faso. Počet
obyvatel je: 20,107,509. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady
žije? Mossi 52%, Fulani 8,4%, Gurma 7%, Bobo 4,9%,
Gurunsi 4,6%, Senufo 4,5%, Bissa 3,7%, Lobi 2,4%, Dagara
2,4%, Tuareg / Bella 1,9%, Dioula 0,8%, nespecifikováno /
žádná odpověď 0,3%, ostatní 7,2% (v roce 2010). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Burkina Faso hovoří jazyky Francouzština
(oficiální), domorodé africké jazyky patřící do sudánské rodiny
mluvené 90% populace. A náboženství: Muslim 61,5%, římský
katolík 23,3%, tradiční / animist 7,8%, protestantský 6,5%, jiný

/ žádná odpověď 0,2%, žádná 0,7% est.). Kolik let je tady
lidem? 17.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 55.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: populace je soustředěna ve střední a jižní části
země; východní, severní a jihozápadní jsou méně obydlené.
Hlavní městské oblasti v zemi Burkina Faso jsou: Ouagadougou
(hlavní město) 2,741 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Burkina Faso
Hlavní město země Burkina Faso je Ouagadougou a typ
vlády prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní
členění - 13 regionů; Boucle du Mouhoun, Cascades, Centrální,
Centrální, Centrální, Centrální, Centrální, Sud-Est, HautsBassins, Nord, Plateau-Central, Sahel, Sud-Ouest. Pokud jde
o ekonomiku, Burkina Faso má tyto důležité průmyslové
produkty: bavlna lint, nápoje, zemědělské zpracování, mýdla,
cigarety, textil, zlato. Důležité zemědělské produkty jsou
Bavlna, arašídy, ořechy, sezam, čirok, proso, kukuřice, rýže;
dobytek. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou zlato,
bavlna, dobytek a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Švýcarsko 65,7%, Indie 6,3%, Jižní Afrika 5,2%, Singapore
4,6% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou kapitálové
zboží, potraviny, ropa a nejdůležitější importní partneři jsou
Čína 12,2%, Cote dIvoire 8,2%, Japonsko 7,8%, Francie
7,1%, Nizozemsko 4,5%, Španělsko 4,2%, Indie 4,1%, Rusko
4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Burkina Faso a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $1,900 (2017 odhad). Toto je velmi malé

číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 40.1% (2009 odhad).
Mapa Burkina Faso

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Myanmar
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Myanmar. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Myanmar. Ale pojďme začít mapou, kterou má Myanmar:

Myanmar - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Myanmar? Začněme tímto:
Různé etnické barmské a etnické menšiny-státy nebo království
obsadily dnešní hranice přes 19. století. Během období 62 let
(1824-1886) Británie dobyl Barmu a začlenila zemi do indické
Říše. Barmsko bylo spravováno jako provincie Indie až do
roku 1937, kdy se stala samostatnou, samosprávnou kolonií; v
roce 1948 získala Barmu nezávislost od Britského společenství.
Generál NE WIN ovládl vládu od roku 1962 do roku 1988,
nejprve jako vojenský vládce, poté jako samozvaný prezident a
později jako politický král. V reakci na rozsáhlé občanské
nepokoje, NE WIN odstoupil v roce 1988, ale během několika
měsíců armáda rozdrtila studenty-vedl protesty a ujal se moci.
Volební parlamentní volby s několika stranami v roce 1990
vedly k tomu, že hlavní opoziční strana - Národní ligy pro
demokracii (NLD) - zvítězila v krajinném vítězství. Namísto
předání moci položila junta vůdce NLD (a příjemce Nobelovy
ceny míru 1991) AUNG SAN SUU KYI v domácím vězení od
roku 1989 do roku 1995, od roku 2000 do roku 2002 a od
května 2003 do listopadu 2010. junta brutálně potlačila
protesty kvůli zvýšeným cenám pohonných hmot vedené
aktivisty prodámokratiky a buddhistických mnichů, zabila
neznámé množství lidí a zatkla tisíce, aby se účastnila
demonstrací. Na začátku května 2008 byla Barmě zasažena
Cyclone Nargis, která zanechala více než 138 000 mrtvých a
desítky tisíc zraněných a bezdomovců. Přes tuto tragédii junta

vydala své květnové ústavní referendum, první hlasování v
Barmě od roku 1990. Legislativní volby konané v listopadu
2010, které NLD bojkotovaly a byly v mezinárodním
společenství považovány za vadné, viděla, že vládnoucí strana
Solidarity a rozvoj Unie shromáždí více než 75% napadených
míst. Zákonodárce se svolal v lednu 2011 a jako prezident
zvolený bývalý premiér Thein SEIN. Přestože velká většina
nominovaných na národní úrovni jmenovala Thein SEIN bývalí
nebo současní vojenští důstojníci, vláda zahájila řadu politických
a ekonomických reforem vedoucích k podstatnému otevření
dlouho izolované země. Tyto reformy zahrnovaly uvolnění
stovek politických vězňů, podepsání celostátního příměří s
několika etnickými ozbrojenými skupinami v zemi,
uskutečňování právní reformy a postupné snižování omezení
svobody tisku, sdružení a občanské společnosti. Přinejmenším
částečně vzhledem k těmto reformám, AUNG SAN SUU KYI
byl zvolen do národního zákonodárství v dubnu 2012 a stal se
předsedou Výboru pro právní stát a klidu. Barmy sloužila jako
předsedkyně Asociace národů jihovýchodní Asie (Asean) pro
rok 2014. V chybných, ale převážně důvěryhodných národních
legislativních volbách v listopadu roku 2015 s více než 90
politickými stranami znovu získala NLD půvabné vítězství. S
využitím své drtivé většiny v obou parlamentech zvolil NLD
HTIN KYAW, důvěrného a dlouhodobého stoupence NLD
jako prezidenta AUNG SAN SUU KYI. Barmská první
důvěryhodně zvolená civilní vláda po více než pěti desetiletích
vojenské diktatury byla 30. března 2016 prohlášena za úřad. V
nedokonalých, ale převážně důvěryhodných národních

legislativních volbách v listopadu 2015 s více než 90 politickými
stranami znovu získal NLD prudké vítězství. S využitím své
drtivé většiny v obou parlamentech zvolil NLD HTIN KYAW,
důvěrného a dlouhodobého stoupence NLD jako prezidenta
AUNG SAN SUU KYI. Barmská první důvěryhodně zvolená
civilní vláda po více než pěti desetiletích vojenské diktatury byla
30. března 2016 prohlášena za úřad. V nedokonalých, ale
převážně důvěryhodných národních legislativních volbách v
listopadu 2015 s více než 90 politickými stranami znovu získal
NLD prudké vítězství. S využitím své drtivé většiny v obou
parlamentech zvolil NLD HTIN KYAW, důvěrného a
dlouhodobého stoupence NLD jako prezidenta AUNG SAN
SUU KYI. Barmská první důvěryhodně zvolená civilní vláda po
více než pěti desetiletích vojenské diktatury byla 30. března
2016 prohlášena za úřad.
Geografie - Myanmar

Kde je na světě Myanmar? Umístění
této země je Jihovýchodní Asie, hraničící s Andamanským
mořem a Bengálským zálivem mezi Bangladéšem a Thajskem.
Myanmar má celkovou plochu 676,578 km2, z čehož 653,508
km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: centrální nížiny

obklopené strmými, drsnými vysočinami. Nejnižší bod země
Myanmar je Andamanské moře / Bengálský záliv 0 m, nejvyšší
bod Gamlang Razi 5 870 m. A klima je tropického monzunu;
zakalené, deštivé, horké, vlhké léto (jihozápadní monzun,
červen až září); (severozápadní monzun, prosinec až duben).
Obyvatelé - Myanmar
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Myanmar. Počet
obyvatel je: 55,123,814. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady
žije? Burman (Bamar) 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine
4%, Číňan 3%, Indický 2%, Po 2%, Ostatní 5%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Myanmar hovoří jazyky Barmský (oficiální).
A náboženství: buddhista 87.9% 6,2%, muslimské 4,3%,
animist 0,8%, hinduisté 0,5%, ostatní 0,2%, žádná 0,1%. Kolik
let je tady lidem? 28.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 68.2
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Populace soustředěná podél
pobřežních oblastí a obecně poblíž břehů řeky Irrawaddy;
extrémní sever je poměrně nepostradatelný. Hlavní městské
oblasti v zemi Myanmar jsou: Rangoon (Yangon) (kapitál) 4
802 milionů; Mandalay 1,167 milionu; Nay Pyi Taw 1,03
milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Myanmar
Hlavní město země Myanmar je Rangún (Yangon); Pozor Nay Pyi Taw je administrativní kapitál a typ vlády parlamentní
republika. Podívejme se na administrativní členění - 7 regionů
(Taing-myar, singulární - Taing), 7 států (Pyi ne-myar, singulární

- Pyi ne), 1 území odboru. Pokud jde o ekonomiku, Myanmar
má tyto důležité průmyslové produkty: zpracování dřeva z
tvrdého dřeva ; dřevo a výrobky z dřeva; měď, cín, wolfram,
železo; cement, stavební materiály; farmaceutika; hnojivo; ropa
a zemní plyn; oděvy; jade a drahokamy. Důležité zemědělské
produkty jsou rýže, luštěniny, fazole, sezam, podzemnice olejná;
cukrová třtina; ryby a rybí výrobky;. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou zemního plynu; dřevěné výrobky; struky a
fazole; Ryba; rýže; oblečení; minerály, včetně jade a drahokamy
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína 40,6%,
Thajsko 19,1%, Indie 8,8%, Singapur 7,6%, Japonsko 5,7%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou ; ropné produkty;
hnojivo; plasty; stroje; dopravní prostředky; cement, stavební
materiály; potraviny? jedlý olej a nejdůležitější importní partneři
jsou Čína 33,9%, Singapur 14,3%, Thajsko 12,5%, Japonsko
7,9%, Indie 6,9%, Malajsie 4,3% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Myanmar a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $6,300 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 25.6%
(2016 odhad).
Mapa Myanmar

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Burundi
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Burundi. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Burundi. Ale pojďme začít mapou, kterou má Burundi:

Burundi - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Burundi? Začněme tímto:
Burundi je malá země ve východní Africe, na které hraničí
Tanzanie, Rwanda a jezero Tanganyika. Burundi získal svou
nezávislost od Belgie v roce 1962. Hodně z jeho historie je
turbulentní a Burundiho první demokraticky zvolený prezident
byl zavražděn v říjnu 1993 po pouhých 100 dnech v úřadu.
Mezinárodní smlouva uzavřená v Arushi ukončila občanskou
válku v letech 1993-2005, připravila cestu pro novou ústavu a
volby v roce 2005. Pierre Nkurunziza byl zvolen prezidentem v
letech 2005 a 2010 a opět v kontroverzních volbách v roce
2015. Burundi nadále čelí mnoha politickým a ekonomickým
výzvám.
Geografie - Burundi

Kde je na světě Burundi? Umístění
této země je Střední Afrika, východně od Konžské
demokratické republiky, západně od Tanzanie. Burundi má

celkovou plochu 27,830 km2, z čehož 25,680 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: kopcovité a hornaté, klesající na
náhorní plošinu na východě, některé roviny 1. Nejnižší bod
země Burundi je jezero Tanganyika 772 m, nejvyšší bod Heha
2,670 m. A klima je rovníkový; vysoká plošina se značnou
výškovou výškou (772 m až 2670 m nad mořem); průměrná
roční teplota se mění s nadmořskou výškou od 23 do 17 stupňů
Celsia, ale je obecně střední, průměrná nadmořská výška je asi
1700 m; průměrné roční srážky jsou asi 150 cm; dvě mokré
sezóny (únor až květen a září až listopad) a dvě suchá období
(červen až srpen a prosinec až leden).
Obyvatelé - Burundi
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Burundi. Počet obyvatel
je: 11,466,756. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo tady
žije? Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa (Pygmy)
1%, Evropané 3000, Jihoasijané 2,000. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Burundi hovoří jazyky Kirundi 29,7% (oficiální),
Kirundi a jiný jazyk 9,6%, francouzský a jiný jazyk 0,3%,
svahilský a svahilský a jiný jazyk 0,2% (podél jezera
Tanganyika a oblast Bujumbura), anglicky (oficiální) a anglický
a jiný jazyk 0,06%, více než 2 jazyky 3.7%, nespecifikováno
56.9%. A náboženství: římský katolík 62.1%, protestant 23.9%
(včetně adventistů 2.3% a dalších protestantských 21.6%),
muslimských 2.5%, ostatních 3.6%, nespecifikovaných 7.9%
(rok 2008). Kolik let je tady lidem? 17 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je

mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 60.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Jedna z nejhustěji
obydlených zemí Afriky; koncentrace bývají na severu a podél
severního břehu jezera Tanganyika na západě; většina lidí žije na
farmách poblíž oblastí plodné vulkanické půdy. Hlavní městské
oblasti v zemi Burundi jsou: Bujumbura (hlavní město) 751,000
(2015).
Vláda a ekonomika - Burundi
Hlavní město země Burundi je Bujumbura a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 18 provincií; Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural,
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo,
Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rumonge,
Rutana, Ruyigi. Pokud jde o ekonomiku, Burundi má tyto
důležité průmyslové produkty: lehké spotřební zboží (cukr,
obuv, mýdlo, pivo); cement, montáž dovezených komponent;
stavba veřejných staveb; zpracování potravin (ovoce),. Důležité
zemědělské produkty jsou káva, bavlna, čaj, kukuřice, fazole,
čirok, sladké brambory, banány, maniok, tapioka; hovězí maso,
mléko, skryje. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
káva, čaj, cukr, bavlna, skrývá a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Demokratická republika Kongo 30,6%, UAE
15,7%, Kenya 14,5%, Rwanda 7,2% (2016),. Nejdůležitější
importní komodity jsou kapitálové zboží, ropné produkty,
potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 13,3%,
Indie 13%, Tanzanie 8,6%, Saúdská Arábie 7,9%, Keňa 7,5%,
Spojené arabské emiráty 5,2%, Uganda 5% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Burundi a jak bohatí jsou lidé v této zemi?

Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $800 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 64.6% (2014 odhad).
Mapa Burundi
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kambodža
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kambodža. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kambodža. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kambodža:

Kambodža - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kambodža? Začněme tímto:
Většina kambodžanů se považuje za khmerse, potomky
Angkorské říše, která se rozšířila přes většinu jihovýchodní Asie
a dosáhla svého zenitu mezi 10. a 13. stoletím. Útoky Thajska a
Chamu (z dnešního Vietnamu) oslabily říši, čímž došlo k
dlouhému poklesu. Král postavil zemi pod francouzskou
ochranu v roce 1863 a stal se součástí francouzské indočiny v
roce 1887. Po japonské okupaci ve druhé světové válce získala
Kambodža úplnou nezávislost od Francie v roce 1953. V
dubnu 1975, po sedmiletém boji, komunista Khmer Rouge síly
zachytily Phnom Penh a evakuovaly všechna města a města.
Nejméně 1,5 milionu kambodžanů zemřelo z popravy, nucených
utrpení nebo hladovění během režimu Rudých Khmerů v rámci
POL POT. Vietnamská invaze v prosinci 1978 řídila Rudé
Khméry do přírody, začala desetiletou vietnamskou okupaci a
dotkla se téměř 13 let občanské války. Pařížské mírové dohody
z roku 1991 pověřily demokratické volby a příměří, které Rudé
Khmérové zcela nerespektovalo. Volby sponzorované OSN v
roce 1993 pomohly v koaliční vládě obnovit nějaké zdání
normálnosti. Fyzické boje v roce 1997 ukončily první koaliční
vládu, ale druhé kolo národních voleb v roce 1998 vedlo k
vytvoření další koaliční vlády a obnovené politické stabilitě.
Zbývající elementy Rudých khmérů se vzdaly na počátku roku
1999. Někteří vůdci Rudých Khmerů, kteří přežili, byli

vyzkoušeni nebo čekají na soudní řízení za zločiny proti lidskosti
ze strany hybridního tribunálu OSN a kambodžského státu,
který je podporován mezinárodní pomocí. Volby v červenci
2003 byly poměrně klidné, ale trvalo to rok vyjednávání mezi
politickými stranami předtím, než byla vytvořena koaliční vláda.
V říjnu 2004 král Norodom Sihanouk abdikoval trůn a jeho
syn, princ Norodom Sihamoni, byl vybrán, aby ho uspěl. V
Kambodži se v roce 2012 uskutečnily nejnovější místní volby
(komunální rada), přičemž jen málo předběžného násilí, které
předcházelo předchozím volbám. Národní volby v červenci
2013 byly zpochybněny, přičemž opozice - kambodžská
národní záchranná strana (CNRP) - bojkotovala Národní
shromáždění. Politický slepý proces skončil téměř o rok
později, kdy CNRP souhlasila s tím, že vstoupí do parlamentu
výměnou za závazky vládnoucí strany k volebním a legislativním
reformám. CNRP v červnu 2017 získala další zisky v
komunálních volbách, urychleného zasedání úsilí předsedy vlády
SEN o vynechání CNRP před národními volbami v roce 2018.
Hun Sen zatkl prezidenta CNRP Kem Sokhu v září 2017 a
následně rozpustil CNRP v listopadu 2017 a zakázal svým
vůdcům, aby se účastnili politiky nejméně pět let. Sídla CNRP v
Národním shromáždění byly přerozděleny na menší, více
ochotné opoziční strany.
Geografie - Kambodža

Kde je na světě Kambodža?
Umístění této země je Jihovýchodní Asie, hraničící s Thajským
zálivem, mezi Thajskem, Vietnamem a Laosem. Kambodža má
celkovou plochu 181,035 km2, z čehož 176,515 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: většinou nízké, rovinaté pláně;
hory na jihozápadě a severu. Nejnižší bod země Kambodža je
Thajský záliv 0 m, nejvyšší bod Phnum Aoral 1 810 m. A klima
je tropických; deštivé, monzunové období (květen až listopad);
období sucha (prosinec až duben); malé sezónní teplotní změny.
Obyvatelé - Kambodža
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kambodža. Počet
obyvatel je: 16,204,486. Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? Khmer 97,6%, Cham 1,2%, Číňané 0,1%,
Vietnamci 0,1%, Ostatní 0,9% (2013). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Kambodža hovoří jazyky Khmer (oficiální) 96,3%,
ostatní 3,7% (2008 est.). A náboženství: Budhisté (oficiální)
96,9% Křesťanská 0,4%, ostatní 0,8% (v roce 2008). Kolik
let je tady lidem? 25.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 64.9
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Populace soustředěná na

jihovýchodě, zejména v hlavním městě Phnom Penh a kolem
něj; další distribuce je úzce spojena s řekami Tonle Sap a
Mekong. Hlavní městské oblasti v zemi Kambodža jsou: Phnom
PENH (kapitál) 1.731 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Kambodža
Hlavní město země Kambodža je Phnom Penh a typ vlády
parlamentní ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní
členění - 24 provincií (khett, singulární a množné číslo) a 1 obec
(krong, singulární a množné číslo). Pokud jde o ekonomiku,
Kambodža má tyto důležité průmyslové produkty: , , mletí rýže,
rybolov, dřevo a výrobky ze dřeva, pryže, cement, výtěžek
drahokam, textil. Důležité zemědělské produkty jsou Rýže,
pryž, kukuřice, zelenina, kešu, maniok, tapioka.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou oblečení, dřevo,
guma, rýže, ryby, tabák, footwea a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou US 21,3%, Spojené království 9,4%, Německo
9% , Japonsko 8,2%, Kanada 6,5%, Čína 6%, Thajsko 4,2%,
Španělsko 4% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
ropné produkty, cigarety, zlato, stavební materiály, stroje,
motorová vozidla, farmaceutické výrobky a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 35,3% %, Singapur 4,4%,
Japonsko 4,1%, Hongkong 4% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Kambodža a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $4,000 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 17.7% (2012 odhad).

Mapa Kambodža
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Kamerun
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kamerun. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kamerun. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kamerun:

Kamerun - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kamerun? Začněme tímto:
Francouzský Kamerun se stal nezávislým v roce 1960 jako
Kamerunská republika. Následující rok jižní část sousedního
britského Kamerunu hlasovala pro sloučení s novou zemí a
tvořila Kamerunskou federální republiku. V roce 1972 nová
federace nahradila federaci jednotným státem, Kamerunskou
unií. Země si obecně užívala stabilitu, což umožnilo rozvoj
zemědělství, silnic a železnic, stejně jako ropný průmysl. I přes
pomalý pohyb směrem k demokratické reformě zůstává
politická moc pevně v rukou prezidenta Pavla BIYA.
Geografie - Kamerun

Kde je na světě Kamerun? Umístění
této země je Střední Afrika, hraničící s Bílou Biafra, mezi
Rovníkovou Guineou a Nigérií. Kamerun má celkovou plochu
475,440 km2, z čehož 472,710 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: rozmanitosti, s pobřežní rovinou na
jihozápadě, rozříznutá plošina v centru, hory na západ, roviny

na severu. Nejnižší bod země Kamerun je Atlantský oceán 0 m,
nejvyšší bod Fako na Mont Cameroun 4,045 m. A klima je se
mění v závislosti na terénu, od tropického podél pobřeží k
polořadovce a horké v severní.
Obyvatelé - Kamerun
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kamerun. Počet
obyvatel je: 24,994,885. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady
žije? Kamerunské vysočiny 31%, Rovníková Bantu 19%, Kirdi
11%, Fulani 10%, Severozápadní Bantu 8%, Východní Nigriti
7% , ostatní africké 13%, neafrické méně než 1%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Kamerun hovoří jazyky 24 hlavních afrických
jazykových skupin, angličtina (oficiální), francouzština (oficiální).
A náboženství: Římskokatolická 38,4%, protestanti 26,3%,
ostatní křesťané 4,5%, Muslim 20,9%, animist 5,6%, ostatní
1%, Nevěřící 3,2% (2005 est.). Kolik let je tady lidem? 18.5
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 59 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Obyvatelstvo koncentruje na západě a na sever, s vnitřek země
řídce osídlený. Hlavní městské oblasti v zemi Kamerun jsou:
Yaounde (kapitál) 3.066 milionů; Douala 2.943 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Kamerun
Hlavní město země Kamerun je Yaounde a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 10 regiony (regiony, singulární region); Adamaoua, Střed,
Východní (Est), Dál sever, Extreme-Nord, Littoral, Severní,
Severozápad, Západ, Jižní- ). Pokud jde o ekonomiku,

Kamerun má tyto důležité průmyslové produkty: produkce ropy
a rafinace, výroba hliníku, potravinářství, lehké spotřební zboží,
textil, dřevo, lodní opravy a t. Důležité zemědělské produkty
jsou Káva, kakao, bavlna, pryž, banány, olejnatá semena,
obiloviny, maniok, tapioka; hospodářská zvířata; timbe.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa a ropné
produkty, dřevo, kakaové boby, hliník, káva, bavlna a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Netherlands 21%,
Indie 11,3%, Itálie 11%, Čína 8%, Španělsko 6,7%, Francie
5,9% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje,
elektrická zařízení, dopravní prostředky, palivo, potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 17,8%, Nigérie 12%,
Francie 11%, Thajsko 4.6%, Togo 4.5 % (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Kamerun a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $3,400 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 30% (2001 odhad).
Mapa Kamerun

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kanada
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kanada. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kanada. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kanada:

Kanada - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kanada? Začněme tímto: Země
s obrovskými vzdálenostem a bohatými přírodními zdroji se v
roce 1867 stala Kanadou samosprávným panstvím a zároveň
udržovala vazby na britskou korunu. Kanada repatriovala svou
ústavu z Velké Británie v roce 1982 a oddělila finální koloniální
kravatu. Ekonomicky a technologicky se národ rozvinul
souběžně s USA, sousedem na jihu přes nejdelší mezinárodní
hranici světa. Kanada čelí politickým výzvám splnění požadavků
veřejnosti na zlepšení kvality ve zdravotnictví, vzdělávání,
sociálních službách a hospodářské konkurenceschopnosti,
jakož i na reakci na zvláštní obavy převážně frankofonního
Quebecu. Cílem Kanady je také rozvíjet různorodé energetické
zdroje při zachování svého závazku vůči životnímu prostředí.
Geografie - Kanada

Kde je na světě Kanada? Umístění této
země je Severní severní Amerika, hraničící s severním
Atlantickým oceánem na východě, Severním Tichým oceánem
na západě a Severním ledovým oceánem na severu, severně od

kontinentálního US. Kanada má celkovou plochu 9,984,670
km2, z čehož 9,093,507 km2 je země. Jedná se o jednu z
největších zemí světa. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: většinou roviny s horami na západě,
nížiny na jihovýchodě. Nejnižší bod země Kanada je Atlantský
oceán 0 m, nejvyšší bod Mount Logan 5,959 m. A klima je liší
od jižní až subarktické a arktické na severu.
Obyvatelé - Kanada
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kanada. Počet obyvatel
je: 35,623,680 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? Kanadský 32,2%, Angličtina 19,8%, Francouzština
15,5%, Skotský 14,4%, Irský 13,8%, Němec 9,8%, Italský
4,5% %, Severoamerický indián 4,2%, jiný 50,9%. Jaké jsou
tu požívané jazyky? Kanada hovoří jazyky anglicky (oficiální)
58,7%, francouzský (oficiální) 22%, paňdžábský 1,4%, italský
1,3%, španělský 1,3%, němčina 1,3%, kantonský 1,2% 1,1%,
ostatní 10,5% (v roce 2011). A náboženství: Katolický 39%
(zahrnuje římský katolík 38,8%, ostatní katolík .2%),
protestantské 20,3% (zahrnuje sjednocenou církev 6,1%,
anglikánská 5%, baptistická 1,9%, luteránská 1,5%, letniční
1,5%, presbyteriánská 1,4%, ostatní protestantská 2,9 %),
Ortodoxní 1,6%, ostatní křesťané 6,3%, muslimští 3,2%,
hinduisté 1,5%, sikh 1,4%, buddhisté 1,1%, židovští 1%, jiní
0,6%, žádní 23,9% (rok 2011). Kolik let je tady lidem? 42.2
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 81.9 roků. Kde tu lidé žijí?

Zde: převážná většina Kanaďanů je umístěna v diskontinuálním
pásmu přibližně 300 km od jižní hranice se Spojenými státy;
Nejvíce obydlená provincie je Ontario, následované Quebek a
Britská Kolumbie. Hlavní městské oblasti v zemi Kanada jsou:
Toronto 5,993 milionu; Montreal 3,981 milionů; Vancouver
2,485 milionu; Calgary 1,337 milionu; Ottawa (hlavní město)
1,326 milionu; Edmonton 1,272 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Kanada
Hlavní město země Kanada je Ottawa a typ vlády Federální
parlamentní demokracie (parlament Kanady) pod ústavní
monarchií; oblast společenství Commonwealth. Podívejme se
na administrativní členění - 10 provincií a 3 území; Alberta,
Britská Kolumbie, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland
a Labrador, Severozápadní území, Nova Scotia, Nunavut,
Ontario, Ostrov prince Edwarda, Quebecu, Saskatchewan,
Yukon. Pokud jde o ekonomiku, Kanada má tyto důležité
průmyslové produkty: dopravní prostředky, chemikálie,
zpracované a nezpracované minerály, potravinářské výrobky,
dřevo a výrobky z papíru, produkty z ryb, ropa, zemní plyn.
Důležité zemědělské produkty jsou Pšenice, ječmene,
olejnatých semen, tabáku, ovoce, zeleniny; mléčné výrobky;
Ryba; lesních produktů. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou motorová vozidla a jejich části, průmyslová zařízení,
letadla, telekomunikační zařízení; chemikálie, plasty, hnojiva;
buničina, dřevo, ropa, zemní plyn, elektřina, hliník a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA 76,4%, Čína
4,1% (2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a
zařízení, motorová vozidla a jejich díly, ropa, chemikálie,

elektrická energie, zboží dlouhodobé spotřeby a nejdůležitější
importní partneři jsou US 52,2%, Čína 12,1% , Mexiko 6,2%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Kanada a jak bohatí jsou lidé
v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$48,100 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 9.4%.
Mapa Kanada
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kapverdy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kapverdy. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kapverdy. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kapverdy:

Kapverdy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kapverdy? Začněme tímto:
Neobydlené ostrovy byly objeveny a kolonizovány
portugalštinou v 15. století; Cabo Verde se následně stalo
obchodním centrem afrických otroků a později významným
zastavením a zásobováním zastávkou pro velrybářskou a
transatlantickou dopravu. Spojování evropských a různých
afrických kulturních tradic se odráží v jazyku Cabo Verde v
Crioulo, hudbě a pano textilu. Po nezávislosti v roce 1975 a
předběžném zájmu o sjednocení s Guineou-Bissau byl zaveden
a udržován systém jedné strany, až se v roce 1990 uskuteční
vícestranné volby. Cabo Verde nadále udržuje jednu z
nejstabilnějších demokratických vlád v Africe. Opakované
sucho během druhé poloviny 20. století způsobilo značné
utrpení a způsobilo těžkou emigraci. V důsledku toho
společnost Cabo Verde ' jeho vysídlování je větší než jeho
domácí. Většina Cabo Verdeans má africké i portugalské
předchůdce. Počet obyvatel Cabo Verde sestupuje od prvních
stálých obyvatel koncem 15. století - převaha západoafrických
otroků, malý podíl portugalských kolonistů a ještě méně Italů,
Španělů a portugalských Židů. Z devíti obydlených ostrovů je
populační rozdělení proměnlivá. Ostrovy na východě jsou velmi
suché a jsou jen řídce osídleny, aby využily svých rozsáhlých
ložisek soli. Více jižních ostrovů dostává více srážek a
podporuje větší populace, ale zemědělství a pastevní

hospodářství poškodily jejich půdní plodnost a vegetaci. Století
celková populace země se výrazně měnila,
Geografie - Kapverdy

Kde je na světě Kapverdy? Umístění
této země je Západní Afrika, skupina ostrovů v severním
Atlantském oceánu, západně od Senegalu. Kapverdy má
celkovou plochu 4,033 km2, z čehož 4,033 km2 je země. Takže
to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: strmé, drsné, skalnaté, vulkanické.
Nejnižší bod země Kapverdy je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší
bod Mt. Fogo 2 829 m (sopka na ostrově Fogo). A klima je
mírné; teplé, suché léto; srážky slabé a nepravidelné.
Obyvatelé - Kapverdy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kapverdy. Počet
obyvatel je: 560,899 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? kreolský (mulatto) 71%, africký 28%,
evropský 1%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Kapverdy hovoří
jazyky portugalský (oficiální), Crioulo (směs portugalštiny a
západu Africké slova). A náboženství: Římský katolík 77,3%,
protestantský 4,6% (včetně kostela Nazaretského 1,7%,
adventista 1,5%, shromáždění Boží 0,9%, Božího království

0,4% a Boha a lásky 0,1%), dalších křesťanů 3,4% 1,9%,
Svědek Jehovova 1% a Nové apoštolské 0,5%), muslimské
1,8%, ostatní 1,3%, žádné 10,8%, nespecifikováno 0,7%
(2010 est.). Kolik let je tady lidem? 25.4 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 72.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: z devíti obývaných
ostrovů je populační rozdělení proměnlivá; ostrovy na východě
jsou velmi suché a jsou jen řídce usazeny, aby využily své
rozsáhlé ložiska solí; jižní ostrovy dostávají více srážek a
podporují větší populaci, ale zemědělství a pastevní
hospodářství poškodily půdní úrodnost a vegetaci; přibližně
polovina obyvatel žije na ostrově Sao Tiago, který je místem
hlavního města Praia; Mindelo, na severním ostrově Sao
Vicente, má také velké městské obyvatelstvo. Hlavní městské
oblasti v zemi Kapverdy jsou: Praia (hlavní město) 145 000
(2014).
Vláda a ekonomika - Kapverdy
Hlavní město země Kapverdy je Praia a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 22 obcí (concelhos, singular - concelho); Boa Vista, Brava,
Maio, Mosteiros, Paul, Porto Novo, Praia, Ribeira Brava,
Ribeira Grande, Ribeira Grande de Santiago, San Catarina,
Santa Catarina do Fogo, Santa Cruz, Sao Domingos, Sao
Filipe, Sao Lourenco dos Orgaos , Sao Miguel, Sao Salvador
do Mundo, Sao Vicente, Tarrafal, Tarrafal de Sao Nicolau.
Pokud jde o ekonomiku, Kapverdy má tyto důležité
průmyslové produkty: potravin a nápojů, zpracování ryb, obuv

a oděvy, těžba soli, loď opravy a t. Důležité zemědělské
produkty jsou Banány, kukuřice, , sladké brambory, cukrová
třtina, káva, arašídy; ryba. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou palivo (re-export), boty, oděvy, ryby,
schovává a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Austrálie
48,6%, Španělsko 20,2%, Portugalsko 18,9% ( 2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, průmyslové
výrobky, dopravní prostředky, pohonné hmoty a nejdůležitější
importní partneři jsou Portugalsko 43%, Španělsko 12,8%,
Francie 5,9%, Čína 5%, Rusko 4,4% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Kapverdy a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $6,900 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 30%
(2000 odhad).
Mapa Kapverdy
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kajmanské ostrovy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kajmanské ostrovy. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Kajmanské ostrovy. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Kajmanské ostrovy:

Kajmanské ostrovy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kajmanské ostrovy? Začněme
tímto: Kajmanské ostrovy byly britskými obyvateli kolonizovány
během 18. a 19. století. od Jamajky po roce 1863. V roce
1959 se ostrovy staly územím v rámci Federace západních
Indie. Když se Federace rozpustila v roce 1962, Kajmanské
ostrovy se rozhodly zůstat britskou závislostí. Území se
transformovalo do významného offshoreho finančního centra.
Geografie - Kajmanské ostrovy

Kde je na světě Kajmanské ostrovy?
Umístění této země je Karibik, tři ostrovní skupina v Karibském
moři, 240 km jižně od Kuby a 268 km severozápadně od
Jamajky. Kajmanské ostrovy má celkovou plochu 264 km2, z
čehož 264 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: nízká
vápencová základna obklopená korálovými útesy. Nejnižší bod
země Kajmanské ostrovy je Karibské moře 0 m, nejvyšší bod
1 km SW Bluff na Cayman Brač 50 m. A klima je tropické
mořské; teplé, deštivé léto (květen až říjen) a chladné relativně
suché zimy (listopad až duben).
Obyvatelé - Kajmanské ostrovy

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kajmanské ostrovy.
Počet obyvatel je: 58,441. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady
žije? smíšené 40%, bílé 20%, černé 20%, expatriáty různých
etnických skupin 20%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Kajmanské ostrovy hovoří jazyky anglicky (oficiální) 90,9%,
španělský 4%, filipínský 3,3%, ostatní 1,7% 0,1% (v roce
2010). A náboženství: Protestant 67,8% (zahrnuje kostel Boží
22,6%, adventisté sedmého dne 9,4%, presbyteriánská /
sjednocená církev 8,6%, baptistová 8,3%, letniční 7,1%,
nedominovaná 5,3%, anglikánská 4,1%, Wesleyanská svatost
2,4% 14,1%, Jehovových svědků 1,1%, ostatní 7%, žádné
9,3%, nespecifikováno 0,7% (rok 2010). Kolik let je tady
lidem? 40 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81.3 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Většina obyvatel žije na Grand Cayman. Hlavní
městské oblasti v zemi Kajmanské ostrovy jsou: George
TOWN (kapitál) 31,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Kajmanské ostrovy
Hlavní město země Kajmanské ostrovy je George Town (na
Grand Cayman) a typ vlády parlamentní demokracie
(Legislativní shromáždění); samosprávné zámořské území
Spojeného království. Podívejme se na administrativní členění 6 okresů; Bodden Town, Cayman Brac a Little Cayman, East
End, George Town, North Side, West Bay. Pokud jde o
ekonomiku, Kajmanské ostrovy má tyto důležité průmyslové
produkty: turistika zemědělství cestovní ruch, bankovnictví,
pojišťovnictví a finance, stavebnictví, stavební materiály,

nábytek. Důležité zemědělské produkty jsou zelenina, ovoce;
hospodářská zvířata;. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou produkty z kůry, vyrobené spotřební zboží a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou neznámo.
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, průmyslové
výrobky, pohonné hmoty a nejdůležitější importní partneři jsou
neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Kajmanské ostrovy a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $43,800 (2004 odhad). To znamená, že tady
lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Kajmanské ostrovy
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Středoafrická republika
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Středoafrická republika.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Středoafrická republika. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Středoafrická republika:

Středoafrická republika - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Středoafrická republika?
Začněme tímto: Bývalá francouzská kolonie Ubangi-Shari se
stala Středoafrickou republikou po vyhlášení nezávislosti v roce
1960. Po třiceti bouřlivých desetiletích neurčitosti - většinou
vojenskými vládami - byla v roce 1993 založena civilní vláda,
ale trvala jen deset let. V březnu 2003 byl prezident Ange-Felix
Patasse sesazen do vojenského převratu pod vedením generála
Francoise Bozize, který založil přechodnou vládu. Volby
konané v roce 2005 potvrdily generála Bozizeho prezidenta; on
byl znovu zvolen v roce 2011 v hlasování široce pohledu jako
vadný. Vláda stále chybí plnou kontrolu nad krajinou, kde trvá
bezprávnost. Několik povstaleckých skupin se na začátku
prosince 2012 spojilo, aby spustilo řadu útoků, které jim
umožnily ovládnout mnoho měst v severní a střední části země.
Rebelové - nešťastní s Bozize ' se zúčastnila mírových jednání
na začátku ledna 2013, což vyústilo v koaliční vládu včetně
vedení povstání. V březnu 2013 se koaliční vláda rozpustila,
rebelové obsadili hlavní město a prezident Bozize utekl z této
země. Rebelský vůdce Michel Djotodia převzal předsednictví a
následující měsíc založil Národní přechodnou radu (CNT). V
lednu 2014 CNT zvolila Catherine Sambu-panzu za dočasného
prezidenta. Volby dokončené v březnu 2016 instalovali
nezávislého kandidáta Faustina-Archange Touaderu jako
prezidenta; pokračuje v úsilí o dosažení míru mezi vládou a

ozbrojenými skupinami a rozvíjí program odzbrojení,
demobilizace, opětovného začlenění a repatriace (DDRR) za
účelem opětovného začlenění ozbrojených skupin do
společnosti.
Geografie - Středoafrická republika

Kde je na světě Středoafrická
republika? Umístění této země je Střední Afrika, severně od
Konžské demokratické republiky. Středoafrická republika má
celkovou plochu 622,984 km2, z čehož 622,984 km2 je země.
Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: obrovská, plochá až po valovou
plošinu; roztroušené kopce na severovýchodě a jihozápadě.
Nejnižší bod země Středoafrická republika je řeka Oubangui
335 m, nejvyšší bod Mont Ngaoui 1410 m. A klima je
tropických; teplé, suché zimy; mírné až horké, mokré léta.
Obyvatelé - Středoafrická republika
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Středoafrická republika.
Počet obyvatel je: 5,625,118. Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Baya 33%, Banda 27%, Mandja 13%,
Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma 4%, ostatní 2%.
Jaké jsou tu požívané jazyky? Středoafrická republika hovoří

jazyky francouzština (oficiální), Sangho (lingua franca a národní
jazyk). A náboženství: domorodá víra 35%, protestantská 25%,
římskokatolická 25%, muslimská 15%. Kolik let je tady lidem?
19.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 52.8 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: většina obyvatel žije v západních a centrálních
oblastech země, zejména v hlavním městě Bangui. Hlavní
městské oblasti v zemi Středoafrická republika jsou: Bangui av
jeho okolí ( kapitál) 794,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Středoafrická republika
Hlavní město země Středoafrická republika je Bangui a typ
vlády prezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 14 prefektury (prefektury, singulární - prefektura), 2
ekonomické prefektury economique) a 1 obec; Bamburi,
Bambou-Bambou, Bambou, Bambou, Bambou, Bambou,
Bambou-Bambou, Bambou-Bambou, Mbaere, Vakaga. Pokud
jde o ekonomiku, Středoafrická republika má tyto důležité
průmyslové produkty: zlata a těžbou diamantů, logování,
pivovarnictví, rafinace cukru. Důležité zemědělské produkty
jsou Bavlna, káva, tabák, maniok, tapioka, jam, kukuřice,
banány; timbe. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
diamanty, dřevo, bavlna, káva a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Bělorusko 33,5%, Německo 15,3%, Francie
14,2%, Chad 12,6%, Kamerun 9,7%, Čína 8,1% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, textil , ropných
produktů, strojů, elektrických zařízení, motorových vozidel,
chemikálií, léčivých přípravků a nejdůležitější importní partneři

jsou Egypt 29,8%, Francie 18,6%, Čína 6,8%, Belgie 5,7%,
Kamerun 5,4%. Jakým bohatstvím oplývá Středoafrická
republika a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $700 (2017 odhad). Toto je
velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Středoafrická republika

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Čad
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Čad. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Čad. Ale

pojďme začít mapou, kterou má Čad:

Čad - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Čad? Začněme tímto: Čad,
který byl součástí francouzských afrických hospodářství až do
roku 1960, trval před třemi desetiletími občanské války a invazí
Libye před obnovením míru v roce 1990. Vláda nakonec
vypracovala demokratickou ústavu a v letech 1996 a 2001
uspořádala chybné prezidentské volby. , vypukla vzpoura v
severním Čadu, která se sporadicky rozšířila navzdory několika
mírovým dohodám mezi vládou a povstalci. V červnu 2005
uspořádal prezident Idriss DEBY referendum o úspěšném
odstranění ústavních lhůt a v roce 2006 získal další sporné
volby. Sporadické povstalecké kampaně pokračovaly v letech
2006 a 2007. Kapitál se za počátku roku 2008 vyznačoval
značným povstáním, avšak od té doby neměl významné
rebelské hrozby pak, částečně kvůli sblížení Čadu s Súdánem v
roce 2010, který dříve používal čadské rebely jako zástupce.
Koncem roku 2015 vláda učinila mimořádný stav v oblasti
Chadského jezera po několika útokech teroristické skupiny
Boko Haram po celý rok; Boko Haram také zahájil několik
bombových útoků v N'Djamene v polovině roku 2015. DEBY
v roce 2016 byl znovu zvolen do svého pátého volebního
období ve volbách, které byly mírové, ale chybné. V prosinci
2015 Čad dokončil dvouletou rotaci v Radě bezpečnosti OSN.
V lednu 2017 DEBY dokončil jednoletý mandát prezidenta

Africké unie. DEBY v roce 2016 byl znovu zvolen do svého
pátého volebního období ve volbách, které byly mírové, ale
chybné. V prosinci 2015 Čad dokončil dvouletou rotaci v Radě
bezpečnosti OSN. V lednu 2017 DEBY dokončil jednoletý
mandát prezidenta Africké unie. DEBY v roce 2016 byl znovu
zvolen do svého pátého volebního období ve volbách, které
byly mírové, ale chybné. V prosinci 2015 Čad dokončil
dvouletou rotaci v Radě bezpečnosti OSN. V lednu 2017
DEBY dokončil jednoletý mandát prezidenta Africké unie.
Geografie - Čad

Kde je na světě Čad? Umístění této
země je Střední Afrika, jižně od Libye. Čad má celkovou
plochu 1.284 milionů km2, z čehož 1,259,200 km2 je země.
Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: . Nejnižší bod země Čad je ,
nejvyšší bod . A klima je .
Obyvatelé - Čad
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Čad. Počet obyvatel je:
12,075,985 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Sara (Ngambaye / Sara / Madjingaye /
Mbaye) 30,5%, Kanembu / Bornu / Buduma 9,8%, Arab

9,7%, Wadai / Maba / Masalit / Mimi 7%, Gorane 5.8%, Masa
/ Musseye / Musgum 4.9%, Bulala / Medogo / Kuka 3,7%,
Marpa / Lele / Mesme 3,5%, Mundang 2,7%, Bidiyo /
Migaama / Kenga / Dangleat 2,5%, Dadjo / Kibet / Muro
2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri / Kabalaye / Nanchere / ,
Fulani / Fulbe / Bodore 1,8%, Karo / Zime / Peve 1,3%,
Baguirmi / Barma 1,2%, Zaghawa / Bideyat / Kobe 1,1%,
Tama / Assongori / Mararit 1.1%, Mesmedje / Massalat /
Kadjakse 0.8% 3,4%, čadci cizích národností 0,9%, cizinci
0,3%, nespecifikovaní 1,7% (2014-15 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Čad hovoří jazyky Francouzština (oficiální),
arabština (oficiální), Sara (na jihu), více než 120 jazyků a
dialektů. A náboženství: Muslimský 52,1%, protestant 23,9%,
římský katolík 20%, animist 0,3%, jiný křesťan 0,2%, žádný
2,8%, nespecifikováno 0,7% (2014-15 est.). Kolik let je tady
lidem? 17.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 50.6 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Populace je nerovnoměrně rozdělena kvůli
kontrastu v klimatu a fyzické geografii; nejvyšší hustota se
nachází na jihozápadě, zvláště v okolí jezera Čad a bodů na jih;
Saharská zóna na severu je nejméně hustě obydlená. Hlavní
městské oblasti v zemi Čad jsou: N'Djamena (hlavní město)
1,26 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Čad
Hlavní město země Čad je N'Djamena a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 23 regionů (regionů, singulárních regionů); Barh el Gazel,

Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi-Est, Ennedi-Ouest,
Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone Occidental,
Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi
Ouest, Moyen- Chari, Ouaddai, Salamat, Sila, Tandjile, Tibesti,
Ville de N'Djamena, Wadi Fira. Pokud jde o ekonomiku, Čad
má tyto důležité průmyslové produkty: olej, bavlněné textilie,
pivovarnictví, natron (uhličitanu sodného), mýdla, cigarety,
stavební materiály. Důležité zemědělské produkty jsou bavlna,
čirok , proso, arašídy, sezam, kukuřice, rýže, brambory, cibule,
kasava (maniok, tapioka), hovězí dobytek, ovce, kozy,
velbloudi. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou Ropa,
hospodářská zvířata, bavlna, sezam, arabská guma, shea butte
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA 57%, Indie
8,9%, Čína 6,7%, Francie 6,4%, Spojené arabské emiráty
4,3%, Japonsko 4,1% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje a dopravní prostředky, průmyslové zboží,
potraviny, textil a nejdůležitější importní partneři jsou Francie
19,8%, Čína 15,7%, Kamerun 15,1% 6,1%, USA 5,4%,
Belgie 4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Čad a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $2,400 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 46.7% (2011 odhad).
Mapa Čad

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Chile
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Chile. Zahrnuty jsou vybrané

statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Chile. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Chile:

Chile - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Chile? Začněme tímto: Před
příchodem španělštiny v 16. století pronikl ink v severním Chile,
zatímco domorodí obyvatelé, Mapuche, obývali centrální a jižní
Chile. Ačkoli Chile vyhlásilo svou nezávislost v roce 1810,
nedosáhlo rozhodujícího vítězství nad španělskými až do roku
1818. Ve válce v Pacifiku (1879-1883) Chile porazilo Peru a
Bolívii, aby získaly své současné severní oblasti. V 80. letech
18. století chilská centrální vláda získala kontrolu nad
centrálními a jižními regiony obývanými Mapuche. Po řadě
volených vlád byla tříletá marxistická vláda Salvadora Allende
svrhnuta v roce 1973 vojenským převratem pod vedením
generála Augusta Pinocheta, který vládl, dokud nebyl v roce
1990 slavnostně zvolen demokraticky zvolený prezident. od 80.
let důsledně přispívá k trvalému růstu, snížila míru chudoby o
více než polovinu a pomohla zajistit závazky země vůči
demokratické a reprezentativní vládě. Chile stále více zastává
roli regionálních a mezinárodních vedoucích postavení, které
odpovídají jeho postavení stabilního a demokratického národa.
Geografie - Chile

Kde je na světě Chile? Umístění této
země je Jižní jižní Amerika, hraničící s jižním Tichým oceánem,
mezi Argentinou a Peru. Chile má celkovou plochu 756,102
km2, z čehož 743,812 km2 je země. Takže to je docela velká
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: nízkých pobřežních hor, úrodné centrální údolí,
robustní Andách ve východu. Nejnižší bod země Chile je
Tichého oceánu 0 m, nejvyšší bod Nevado Ojos del Salado
6880m. A klima je ; poušť na severu; Středomoří v centrálním
regionu; chladný a vlhký v jižní.
Obyvatelé - Chile
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Chile. Počet obyvatel je:
17,789,267 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? (včetně Rapa Nui, Likan Antai, Quechua,
Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan nebo Yamana), blíže
neurčeno 0,3% (v roce 2012), bílé a nepůvodní 88,9%,
Mapuche 9,1%, Aymara 0,7%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Chile hovoří jazyky Španělština 99,5% (oficiální), angličtina
10,2%, původní 1% (zahrnuje Mapudungun, Aymara, Quechua,
Rapa Nui), ostatní 2,3%, nespecifikováno 0,2%. A náboženství:

Římský katolík 66,7%, evangelický nebo protestantský 16,4%
3,4%, žádné 11,5%, nespecifikováno 1,1% (2012 est.). Kolik
let je tady lidem? 34.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 78.9
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: 90% obyvatel se nachází ve střední
třetině země v okolí hlavního města Santiaga; daleký sever
(ukotvený pouští Atacama) a extrémní jih jsou poměrně
nedostatečně. Hlavní městské oblasti v zemi Chile jsou:
obydlené Santiago (hlavní město) 6,507 milionů; Valparaiso
907,000; Concepcion 816 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Chile
Hlavní město země Chile je Santiago; poznámka Valparaiso je sídlo národního zákonodárce a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 15 regionů (regiony, singulární region); Aysen, Antofagasta,
Araucania, Arica a Parinacota, Atacama, Biobio, Coquimbo,
Libertador generál Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Los Rios,
Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule, Region
Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso. Pokud jde o
ekonomiku, Chile má tyto důležité průmyslové produkty: měď,
lithium, ostatní nerostné suroviny, potraviny, zpracování ryb,
železo a ocel, dřevo a výrobky ze dřeva, dopravní prostředky a
zařízení, cement, textil. Důležité zemědělské produkty jsou
hroznů, jablek, hrušek, cibule, pšenice, kukuřice, ovsa, broskví,
česneku, chřestu; hovězí maso, drůbež, vlna; Ryba; timbe.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou měď, ovoce, rybí
výrobky, papír a buničinu, chemikálie, víno a nejvýznamnějšími

exportními partnery jsou Čína 28,6%, USA 14,1%, Japonsko
8,6%, Jižní Korea 6,9%, Brazílie 5% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou ropa a ropné produkty, chemikálie,
elektrické a telekomunikační zařízení, průmyslová zařízení,
vozidla, zemní plyn a nejdůležitější importní partneři jsou Čína
24,3%, USA 14,7% Argentina 4,4%, Francie 4,2% (2016).
Jakým bohatstvím oplývá Chile a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $24,600
(2017 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 14.4% (2013).
Mapa Chile

Velmi doporučujeme
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Čínská lidová republika
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Čínská lidová republika.

Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Čínská lidová republika. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Čínská lidová republika:

Čínská lidová republika - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Čínská lidová republika?
Začněme tímto: Po staletí se Čína stala vedoucí civilizací, která
překonala zbytek světa v oblasti umění a věd, avšak v 19. a
počátku 20. století byla země postižena občanskými nepokoji,
velkými hladomory, vojenskými porážkami a zahraniční
okupací. Po druhé světové válce komunistická strana Číny pod
vedením MAO Zedong založila autokratický socialistický
systém, který při zajištění čínské svrchovanosti zavedl přísné
kontroly nad každodenním životem a cenu životů desítek
milionů lidí. Po roce 1978 se nástupce MAO DENG Xiaoping
a další vedoucí představitelé zaměřili na tržně orientovaný
hospodářský rozvoj a do roku 2000 se čtyřnásobek. Pro
většinu obyvatel se životní úroveň dramaticky zlepšila, ale
politické kontroly zůstávají těsné. Od počátku devadesátých let,
Geografie - Čínská lidová republika

Kde je na světě Čínská lidová
republika? Umístění této země je Východní Asie, hraničící s
Východočínským mořem, Korejským zálivem, Žlutým mořem a
jihočínským mořem, mezi Severní Koreou a Vietnamem. Čínská
lidová republika má celkovou plochu 9,596,960 km2, z čehož
9,326,410 km2 je země. Jedná se o jednu z největších zemí
světa. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: většinou hory, vysoké plošiny, pouště na západ;
pláně, delty a kopce na východě. Nejnižší bod země Čínská
lidová republika je Turpan Pendi -154 m, nejvyšší bod Mount
Everest 8 848 m (nejvyšší vrchol v Asii a nejvyšší bod na zemi
nad hladinou moře). A klima je rozmanitých; tropické na jihu až
subarctic na severu.
Obyvatelé - Čínská lidová republika
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Čínská lidová republika.
Počet obyvatel je: 1,379,302,771 (7/2017 odhad). Takže je to
opravdu obrovská populace. Kdo tady žije? Han Čínský
91,6% Zhuang 1,3%, ostatní (včetně Hui, Manchu, Ujgur,
Miao, Yi, Tujia, Tibetan, Mongol, Dong, Buyei, Yao,. Jaké jsou
tu požívané jazyky? Čínská lidová republika hovoří jazyky
Standardní čínština nebo mandarína (oficiální, Putonghua,

založená na pekingském dialektu), Yue (kantonská), Wu
(Shanghainese), Minbei (Fuzhou), Minnan (HokkienTchajwanská), Xiang, Gan, vstup do skupin). A náboženství:
Buddhistý 18,2%, křesťanský 5,1%, muslimský 1,8%, lidové
náboženství 21,9%, hinduistický <0,1%, židovský <0,1%, jiný
0,7% (zahrnuje taoistu), nezařazené 52,2%. Kolik let je tady
lidem? 37.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 75.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: převážná většina obyvatel se nachází ve východní
polovině země; západ, s rozsáhlými horskými a pouštními
oblastmi, zůstává řídce osídlený; i když je na celém počtu
obyvatel jako první na světě, celková hustota je nižší než u
mnoha dalších zemí v Asii a Evropě; vysoká hustota
obyvatelstva se nachází podél údolí Yangtze a Žluté řeky, deltou
řeky Xi Jiang, povodí Sichuan (kolem Chengdu), v okolí
Pekingu a průmyslovou oblastí kolem. Hlavní městské oblasti v
zemi Čínská lidová republika jsou: Šanghaji v Šanghaji 23,741
milionu; Peking (hlavní město) 20,384 milionu; Chongqing
13,332 milionu; Guangdong 12,458 milionu; Tianjin 11,21
milionu; Shenzhen 10,749 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Čínská lidová republika
Hlavní město země Čínská lidová republika je Pekingu a typ
vlády komunistické strany vedené v. Podívejme se na
administrativní členění - autonomní oblasti (zizhiqu, singulární a
množné číslo) a 4 obce (shi, singulární a množné číslo). Pokud
jde o ekonomiku, Čínská lidová republika má tyto důležité
průmyslové produkty: světový lídr v hrubé hodnotě průmyslové

produkce; těžba a zpracování nerostů, železo, ocel, hliník a jiné
kovy, uhlí; strojní budova; výzbroj; textil a oděv; ropa; cement;
Chemikálie; hnojivo; spotřební výrobky (včetně obuvi, hraček a
elektroniky); zpracování potravin; dopravní prostředky, včetně
automobilů, železničních vozů a lokomotiv, lodí, letadel;
telekomunikační zařízení, obchodních prostor nosné rakety,
družice. Důležité zemědělské produkty jsou Světový lídr v
oblasti hrubé hodnoty zemědělské produkce; rýže, pšenice,
brambory, kukuřice, tabák, arašídy, čaj, jablka, bavlna,
vepřové, skopové, vejce; ryby, krevety. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou elektrické a jiné stroje, včetně
počítačů a telekomunikačních zařízení, oblečení, nábytku, textilu
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA 18,2%,
Hong Kong 13,8%, Japonsko 6,1%, Jižní Korea 4,5% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou elektrická a jiná zařízení,
včetně integrovaných obvodů a jiných počítačových
komponent, ropných a minerálních paliv; optické a lékařské
přístroje, kovové rudy, motorová vozidla; sója a nejdůležitější
importní partneři jsou Jižní Korea 10%, Japonsko 9,2%, USA
8,5%, Německo 5,4%, Austrálie 4,4% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Čínská lidová republika a jak bohatí jsou lidé
v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$16,600 (2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 3.3%.
Mapa Čínská lidová republika
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
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Kolumbie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kolumbie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kolumbie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kolumbie:

Kolumbie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kolumbie? Začněme tímto:
Kolumbie byla jednou ze tří zemí, které se objevily po
rozpuštění Gran Colombie v roce 1830 (jiné jsou Ekvádor a
Venezuela). Dekády dlouhých konfliktů mezi vládními silami a
antiguvernovanými povstaleckými skupinami, hlavně Revoluční
ozbrojené síly Kolumbie (FARC) těžce financované obchodem

s drogami, se během 90. let rozšířily. Více než 31 000 bývalých
paramilitářů demobilizovaných do konce roku 2006 a jednotná
sebeobranná síla Kolumbie jako formální organizace přestala
fungovat. Po demilibraci polovojenských organizací vznikly
organizované zločinecké skupiny, jejichž členy jsou někteří
bývalí paramilitáři. Po čtyřech letech formálních mírových
jednání podepsala kolumbijská vláda v listopadu 2016
revidovanou konečnou mírovou dohodu s FARC, která byla
následně ratifikována kolumbijským kongresem. Tato dohoda
vyzývá členy FARC k demobilizaci, odzbrojení a opětovnému
zapojení do společnosti a politiky a vytváří alternativní systém
pro přechodnou spravedlnost, který zahrnuje "Zvláštní
pravomoc pro mír", aby se zabývala odpovědností za zločiny
souvisejícími s konfliktem a zavedla pravdu, řídící mechanismy.
Kolumbijská vláda zintenzívnila úsilí znovu potvrdit vládní
kontrolu v celé zemi a nyní má přítomnost v každém z jejích
správních útvarů. Navzdory desetiletím vnitřních konfliktů a
bezpečnostních výzev souvisejících s drogami udržuje Kolumbie
poměrně silné demokratické instituce charakterizované
mírovými a transparentními volbami a ochranou občanských
svobod. a vytváří alternativní systém pro přechodnou
spravedlnost, která zahrnuje "Zvláštní pravomoc pro mír", která
se zabývá odpovědností za zločiny souvisejícími s konfliktem a
zavedenými mechanismy pro pravdivost. Kolumbijská vláda
zintenzívnila úsilí znovu potvrdit vládní kontrolu v celé zemi a
nyní má přítomnost v každém z jejích správních útvarů.
Navzdory desetiletím vnitřních konfliktů a bezpečnostních výzev
souvisejících s drogami udržuje Kolumbie poměrně silné

demokratické instituce charakterizované mírovými a
transparentními volbami a ochranou občanských svobod. a
vytváří alternativní systém pro přechodnou spravedlnost, která
zahrnuje "Zvláštní pravomoc pro mír", která se zabývá
odpovědností za zločiny souvisejícími s konfliktem a
zavedenými mechanismy pro pravdivost. Kolumbijská vláda
zintenzívnila úsilí znovu potvrdit vládní kontrolu v celé zemi a
nyní má přítomnost v každém z jejích správních útvarů.
Navzdory desetiletím vnitřních konfliktů a bezpečnostních výzev
souvisejících s drogami udržuje Kolumbie poměrně silné
demokratické instituce charakterizované mírovými a
transparentními volbami a ochranou občanských svobod. a nyní
má svou přítomnost v každém z jeho administrativních oddělení.
Navzdory desetiletím vnitřních konfliktů a bezpečnostních výzev
souvisejících s drogami udržuje Kolumbie poměrně silné
demokratické instituce charakterizované mírovými a
transparentními volbami a ochranou občanských svobod. a nyní
má svou přítomnost v každém z jeho administrativních oddělení.
Navzdory desetiletím vnitřních konfliktů a bezpečnostních výzev
souvisejících s drogami udržuje Kolumbie poměrně silné
demokratické instituce charakterizované mírovými a
transparentními volbami a ochranou občanských svobod.
Geografie - Kolumbie

Kde je na světě Kolumbie? Umístění
této země je Severní jižní Amerika, která hraničí s Karibským
mořem, mezi Panamou a Venezuelou a sousedí se severním
Tichým oceánem mezi Ekvádorem a Panamou. Kolumbie má
celkovou plochu 1,138,910 km2, z čehož 1,038,700 km2 je
země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: plochých pobřežních nížin
středohoří, vysoké Andách, východní nížiny (Llanos). Nejnižší
bod země Kolumbie je Tichého oceánu 0 m, nejvyšší bod Pico
Cristobal Colon 5730m. A klima je podél pobřeží a východních
plání; chladiče v vrchovině.
Obyvatelé - Kolumbie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kolumbie. Počet
obyvatel je: 47,698,524 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? mestizo a bílé 84,2%, afro-kolumbijské
(zahrnuje mulatto, Raizal a Palenquero) 10,4%, indiánské
3,4%, Romani. Jaké jsou tu požívané jazyky? Kolumbie hovoří
jazyky španělština (úřední). A náboženství: římský katolík 79%,
protestanti 14% (obsahuje letniční 6%, hlavních protestantských
2%, ostatní 6%), ostatní 2% NS 5% (2014 est.). Kolik let je

tady lidem? 30 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 75.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: většina lidí žije na severu a na západě, kde se
nacházejí zemědělské příležitosti a přírodní zdroje; rozsáhlé
louky llanos na jih a východ, které tvoří přibližně 60% země,
jsou řídce obydlené. Hlavní městské oblasti v zemi Kolumbie
jsou: Bogota (kapitál) 9,765 milionu; Medellin 3,911 milionu;
Cali 2,646 milionu; Barranquilla 1,991 milionu; Bucaramanga
1,215 milionu; Cartagena 1,092 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Kolumbie
Hlavní město země Kolumbie je Bogota a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 32 oddělení (departamentos, singular - departamento) a 1
hlavní město (distrito capital); Amazonas, Antioquia, Arauca,
Atlantico, Bogota, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta,
Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca,
Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta,
Narino, Norte de Santander, Putumayo , Quindio, Risaralda,
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
(hovorově San Andres y Providencia), Santander, Sucre,
Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada. Pokud jde o
ekonomiku, Kolumbie má tyto důležité průmyslové produkty:
textil, zpracování potravin, olej, oděvy a obuv, nápoje,
chemikálie, cement; zlato, uhlí, smaragdy. Důležité zemědělské
produkty jsou káva, řezané květiny, banány, rýže, tabák,
kukuřice, cukrová třtina, kakaové boby, olejnatá semena;
krevety; lesních produktů. Nejdůležitějšími exportními

komoditami jsou ropa, uhlí, smaragdy, káva, nikl, řezané
květiny, banány, oděv a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou USA 33,5%, Panama 6,3% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou průmyslová zařízení, dopravní zařízení,
spotřební zboží, chemikálie, papír výrobky, palivo, elektřina a
nejdůležitější importní partneři jsou USA 26,4%, Čína 19,1%,
Mexiko 7,5%, Brazílie 4,7% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Kolumbie a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $14,500 (2017 odhad). To je
docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 27.8% (2015 odhad).
Mapa Kolumbie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Komory
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Komory. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Komory. Ale pojďme začít mapou, kterou má Komory:

Komory - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Komory? Začněme tímto:
Komorské souostroví v Indickém oceánu, složené z ostrovů
Mayotte, Anjouan, Moheli a Grand Comore, vyhlásilo
nezávislost na Francii dne 6. července 1975. Francie neuznala
nezávislost Mayotte, která zůstává pod francouzskou správou.
Po dosažení nezávislosti Komory prodělaly politickou
nestabilitu prostřednictvím uskutečněných a pokusů o převrat.
V roce 1997 vyhlásily ostrovy Anjouan a Moheli nezávislost od
Komor. V roce 1999 se vojenský šéf Col. Azali Assoumani ujal
moci celé vlády v bezkrvovém převratu; inicioval dohodu
Fomboni z roku 2000, dohodu o sdílení moci, ve které se
federální předsednictví otáčí mezi třemi ostrovy a každý ostrov
udržuje svou místní vládu. Azali vyhrál federální prezidentské
volby v roce 2002 jako prezident Unie Komor z Grand
Comore Island, který měl první pětiletý termín. Azali odstoupil v
roce 2006 a prezident Ahmed Abdallah Mohamed Sambi byl
zvolen do úřadu jako prezident z Anjouanu. V roce 2007
Mohamed Bacar uskutečnil Anjouanovu de facto odloučení od
Komorského svazu a odmítl odstoupit, když ostatní ostrovy v
Komorosu uspořádaly v červenci legitimní volby. Africká unie
(AU) se nejprve pokoušela vyřešit politickou krizi tím, že do
Anjouanu uplatnila sankce a námořní blokádu, avšak v březnu
2008 zajali AU a komorští vojáci ostrov. Obyvatelé ostrova
obecně uvítali tento krok. V květnu 2011 získala Ikililou

Dhoinine předsednictví v mírových volbách, které jsou
všeobecně považovány za svobodné a spravedlivé. V těsně
napadených volbách v roce 2016 získal bývalý prezident Azali
Assoumani druhé funkční období, kdy se rotující předsednictví
vrátilo do Grande Comore.
Geografie - Komory

Kde je na světě Komory? Umístění
této země je Jižní Afrika, skupina ostrovů na severním ústí
Mozambického kanálu, asi dvě třetiny cesty mezi severním
Madagaskarem a severním Mosambikem. Komory má
celkovou plochu 2,235 km2, z čehož 2,235 km2 je země. Takže
to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: vulkanické ostrovy, interiéry se liší od
strmých hor až po nízké kopce. Nejnižší bod země Komory je
Indický oceán 0 m, nejvyšší bod Karthala 2360 m. A klima je
tropických mořských oblastí; deštivé období (listopad až
květen).
Obyvatelé - Komory
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Komory. Počet obyvatel
je: 808,080 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Antalote, Cafre, Makoa, Oimatsaha, Sakalava. Jaké

jsou tu požívané jazyky? Komory hovoří jazyky Arabština
(oficiální), francouzština (oficiální), Shikomoro (komorský),. A
náboženství: sunni muslimští 98%, jiní (včetně šiitského
muslimského, římského katolíka, svědka Jehovovi, protestanta)
2%. Kolik let je tady lidem? 19.9 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
64.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Hlavní město Maroni, ležící na
západní straně ostrova Grande Comore, je největším městem
země. Nicméně, ze tří ostrovů, které se skládají z Komor, je
nejvíce hustě obydlený Anjouan. Hlavní městské oblasti v zemi
Komory jsou: (hlavní město) 56,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Komory
Hlavní město země Komory je Moroni a typ vlády federální
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 3 ostrovy a 4 obce; Anjouan (Ndzuwani), Domoni, Fomboni,
Grande Comore (N'gazidja), Moheli (Mwali), Moroni,
Moutsamoudou. Pokud jde o ekonomiku, Komory má tyto
důležité průmyslové produkty: rybolov, turistika, parfémy
destilace. Důležité zemědělské produkty jsou vanilka, hřebíček,
ylang-ylang (parfém esence), kokosové ořechy, banány, kasava
(maniok). Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou vanilka,
ylang-ylang (parfém esence), hřebíček a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Francie 25,6%, Jižní Korea 15%,
Německo 11,8%, Indie 10,4%, Singapur 4,4%, Rusko 4,2%,
Mauricius 4,1% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
rýže a jiné potraviny, spotřební zboží, ropné produkty, cement a
stavební materiály, a nejdůležitější importní partneři jsou SAE

29,5%, Francie 21,2%, Čína 11,3%, Pákistán 7,3%,
Madagaskar 6,2%, Indie 4,7% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Komory a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $1,600 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 44.8% (2004 odhad).
Mapa Komory
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Demokratická republika Kongo
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Demokratická republika
Kongo. Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a

podrobná mapa země Demokratická republika Kongo. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Demokratická republika
Kongo:

Demokratická republika Kongo - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Demokratická republika
Kongo? Začněme tímto: Založena v roce 1908 jako oficiální
belgická kolonie, tehdejší republika Konga získala svou
nezávislost v roce 1960, avšak její počátky byly poznamenány
politickou a sociální nestabilitou. Pán Joseph Mobutu se chopil
moci a vyhlásil se prezident v listopadu 1965 převratu. On
následně změnil jeho jméno - na Mobutu Sese Seko - stejně
jako to země - k Zaire. Mobutu si udržel svou pozici po dobu
32 let prostřednictvím několika falešných voleb, stejně jako
brutální síly. Etnické konflikty a občanská válka, které se v roce
1994 dotýkaly masivního přílivu uprchlíků z bojů v Rwandě a
Burundi, vedly v květnu 1997 k překonání režimu Mobutu
povstáním podporovaným Rwandou a Ugandou av čele s
Laurentem Kabilem. Kabila přejmenovala zemi Demokratická
republika Kongo (DRC), ale v srpnu 1998 byl jeho režim
zpochybněn druhým povstáním, opět podpořeným Rwandou a
Ugandou. Jednotky z Angoly, Čadu, Namibie, Súdánu a
Zimbabwe intervenovaly na podporu Kabilaho režimu. V lednu
2001 byl Kabila zavražděn a jeho syn Joseph Kabila byl
jmenován hlavou státu. V říjnu 2002 se nový prezident úspěšně
vypořádal s vyloučením ruských zbraní na východě Konžské

demokratické republiky; o dva měsíce později byla smlouva o
Pretorii podepsána všemi zbývajícími válečníky, aby ukončila
boje a vytvořila vládu národní jednoty. V červenci 2003 byla
zřízena přechodná vláda; uspořádalo v prosinci 2005 úspěšné
ústavní referendum a v roce 2006 se konaly volby do
předsednictví, národního shromáždění a provinčních
zákonodárných sborů. V roce 2009, po obnovení konfliktu ve
východní části Konžské demokratické republiky, vláda
podepsala mírovou dohodu s Národním kongresem pro obranu
lidí (CNDP), primárně povstaleckou skupinou Tutsi. Pokus o
integraci členů CNDP do konžské armády selhal, což způsobilo
jejich zničení v roce 2012 a vznik ozbrojené skupiny M23 pojmenované po mírových dohodách dne 23. března 2009.
Obnovený konflikt vedl k velkému propouštění obyvatel a
významnému porušování lidských práv předtím, než byl M23 z
konce roku 2013 vyveden z Konžské demokratické republiky
do Ugandy a Rwandy společným DRC a ofenzívem OSN.
KDR navíc nadále prožívá násilí páchané jinými ozbrojenými
skupinami, včetně Demokratických sil pro osvobození Rwandy,
spojeneckých demokratických sil a roztříštěných milicemi Mai
Mai. Během posledních národních voleb, které se konaly v
listopadu 2011, sporné výsledky umožnily opětovnému zvolení
Josepha Kabily do předsednictví. Konstituce Konžské
demokratické republiky (DRC) brání prezidentovi Kabilemu,
aby běžel na třetí funkční období, ale vláda Konžské
demokratické republiky odložila národní volby, původně
plánované na listopad 2016, do prosince 2018. Nedostatek
voleb podle plánu napomohl sporadickým pouličním protestům

protihráčům Kabila.
Geografie - Demokratická republika Kongo

Kde je na světě Demokratická
republika Kongo? Umístění této země je Střední Afrika,
severovýchodně od Angoly. Demokratická republika Kongo
má celkovou plochu 2,344,858 km2, z čehož 2,267,048 km2 je
země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: obrovská centrální pánve je
nížinná náhorní plošina; hory na východě. Nejnižší bod země
Demokratická republika Kongo je Atlantský oceán 0 m,
nejvyšší bod Pic Marguerite na Mont Ngaliema 5 110 m. A
klima je tropické; horké a vlhké v rovníku povodí; chladič a
sušička v jižní vysočině; chladnější a vlhčí ve východních
vysočinách; severně od rovníku - vlhká sezóna (duben až říjen),
období sucha (prosinec až únor); jižně od rovníku - mokré
období (listopad až březen), suchá sezóna (duben až říjen).
Obyvatelé - Demokratická republika Kongo
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Demokratická republika
Kongo. Počet obyvatel je: 83,301,151. Takže tato země patří
mezi nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? více než 200
afrických etnických skupin, z nichž většina je Bantu; čtyři

největší kmeny - Mongo, Luba, Kongo (všechny Bantu), a
Mangbetu-Azande (Hamitic) tvoří asi 45% populace. Jaké jsou
tu požívané jazyky? Demokratická republika Kongo hovoří
jazyky francouzštiny (oficiální), Lingala (obchodní jazyk lingua
franca) (Včetně. A náboženství: synkretických sekt a
domorodých přesvědčení) 10%. Kolik let je tady lidem? 18.6
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 57.7 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: městské klastry jsou rozptýleny po celé zemi, zejména na
severovýchodě podél hranic s Ugandou, Rwandou a Burundi;
největším městem je hlavní město Kinshasha, ležící na západě
podél řeky Kongo; na jihu je nejméně hustě obydlené. Hlavní
městské oblasti v zemi Demokratická republika Kongo jsou:
Kinshasa (hlavní město) 11,587 milionu; Lubumbashi 2,015
milionu; Mbuji-Mayi 2,007 milionů; Kananga 1,169 milionu;
Kisangani 1,04 milionu; Bukavu 832 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Demokratická republika Kongo
Hlavní město země Demokratická republika Kongo je
Kinshasa a typ vlády poloprezidentská republika. Podívejme se
na administrativní členění - 26 provincií (provincie, singulární provincie); Bas-kgm (Lower kgm) Equateur, Haut-Katanga
(Upper Katanga), Haut-Lomami (Upper Lomami), Haut-kgm
(Upper kgm), Ituri, Kasai, Kasai-Central, Kasai-Oriental (East
Kasai) Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami,
Lualaba, Mai-Ndombe, Maniemě, Mongala, Nord-Kivu
(Severní Kivu), Nord-Ubangi (North Ubangi), Sankuru, SudKivu (Jižní Kivu), Sud-Ubangi (Jihovýchodní Ubangi),

Tanganyika, Tsopo, Tshuapa. Pokud jde o ekonomiku,
Demokratická republika Kongo má tyto důležité průmyslové
produkty: výtěžek (měď, kobalt, zlato, diamanty, coltan, zinek,
cín, wolfram), zpracování minerální, spotřební zboží (textil,
plasty, obuv, cigarety), kovové výrobky, zpracované potraviny
a nápoje, dřevo, cement, komerční loď opravy a t. Důležité
zemědělské produkty jsou Káva, cukr, palmový olej, kakao,
chinin, maniok, tapioka, banány, plantejny, arašídy, kořenové
plodiny, kukuřice, ovoce; dřevěné výrobky. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou diamanty, měď, zlato, kobalt,
výrobky ze dřeva, ropa, káva a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Čína 35,3%, Zambie 15,8%, Jižní Korea 8,7%,
Saúdská Arábie 8%, Belgie 5,2% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou potraviny, hornictví a ostatní strojní
zařízení, dopravní prostředky, pohonné hmoty a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 20,2%, Jižní Afrika 15,7%, Zambie
8,6%, Belgie 7,6%, Tanzanie 5,8%, Francie 5,2%, Indie 4,6%,
Keňa 4,2%. Jakým bohatstvím oplývá Demokratická republika
Kongo a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $800 (2017 odhad). Toto je velmi
malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 63% (2012 odhad).
Mapa Demokratická republika Kongo

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Republika Kongo
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Republika Kongo. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Republika Kongo. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Republika Kongo:

Republika Kongo - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Republika Kongo? Začněme
tímto: Po nezávislosti v roce 1960 se bývalý francouzský region
Středního Kongu stal Republikou Kongo. Čtrnáct století
experimentů s marxismem bylo opuštěno v roce 1990 a
demokraticky zvolená vláda nastoupila v roce 1992. Krátká
občanská válka v roce 1997 obnovila bývalého marxistického
prezidenta Denise Sassou-nguessa a zahájila období etnických
a politických nepokojů. Jižní bitevní skupiny se dohodly na
konečné mírové dohodě v březnu 2003. Konžská republika je
jedním z největších producentů ropy v Africe, ale s klesající
produkcí bude potřebovat nové offshore ropné nálezy, aby
udržel své zisky z ropy v dlouhodobém horizontu.
Geografie - Republika Kongo

Kde je na světě Republika Kongo?
Umístění této země je Střední Afrika, hraničící s jižním
Atlantským oceánem, mezi Angolou a Gabonem. Republika
Kongo má celkovou plochu 342,000 km2, z čehož 341,500

km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: pobřežní rovinu
Equato , jižní pánve, centrální plošinu, severní povodí. Nejnižší
bod země Republika Kongo je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší
bod Mount Berongou 903 m. A klima je tropický; období
dešťů (březen až červen); období sucha (červen až říjen); trvalé
vysoké teploty a vlhkost; obzvláště zneklidňující podnebí
obklopuje.
Obyvatelé - Republika Kongo
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Republika Kongo. Počet
obyvatel je: 4,954,674. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo
tady žije? Kongo 48%, Sangha 20%, M'Bochi 12%, Teke
17%, Evropané a další 3%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Republika Kongo hovoří jazyky Francouzština (oficiální),
Lingala a Monokutuba lingua franca obchodní jazyky), mnoho
místních jazyků a dialektů (z nichž Kikongo je nejrozšířenější).
A náboženství: Římskokatolický 33,1%, probuzení kostely /
křesťanské obrození 22,3%, protestantské 19,9%, Salutiste
2,2%, muslimské 1,6%, Kimbanguiste 1,5%, ostatní 8,1%,
žádné 11,3% (rok 2010). Kolik let je tady lidem? 19.7 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 59.8 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
populace se nachází především na jihu, v hlavním městě a poblíž
hlavního města Brazzaville. Hlavní městské oblasti v zemi
Republika Kongo jsou: Brazzaville (hlavního města) 1,888
milionu; Pointe-Noire 969 000 (2015).

Vláda a ekonomika - Republika Kongo
Hlavní město země Republika Kongo je Brazzaville a typ
vlády prezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 12 oddělení (oddělení, jednotlivá - oddělení);
Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette-Ouest, Kouilou,
Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire, bazén,
Sangha. Pokud jde o ekonomiku, Republika Kongo má tyto
důležité průmyslové produkty: těžba ropy, cement, řezivo, pivo,
cukr, palmový olej, mýdlo, mouka, cigarety. Důležité
zemědělské produkty jsou Kasava (maniok, tapioca), cukr,
rýže, kukuřice, arašídy, zelenina, káva, kakao; lesní produkty.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa, řezivo,
překližka, cukr, kakao, káva, diamanty a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Čína 39.8% 7,2%, Gabon 6,6%,
Angola 6%, Singapur 4,2% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou kapitálové vybavení, stavební materiály,
potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou Jižní Korea
18,2%, Francie 12,8%, Čína 12,2%, Norsko 11,2%, Belgie
6,9%. Jakým bohatstvím oplývá Republika Kongo a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $6,700 (2017 odhad). To je poměrně nízké číslo.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 46.5% (2011 odhad).
Mapa Republika Kongo

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Cookovy ostrovy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Cookovy ostrovy. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Cookovy ostrovy. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Cookovy ostrovy:

Cookovy ostrovy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Cookovy ostrovy? Začněme
tímto: Pojmenován po kapitánovi COOK, který je viděl v roce
1770, se ostrovy staly britským protektorátem v roce 1888. Do
roku 1900 byla administrativní kontrola převedena na Nový
Zéland; v roce 1965 si obyvatelé volili samosprávu ve
svobodném spojení s Novým Zélandem. Emigrace
kvalifikovaných pracovníků na Nový Zéland, vládní deficity a
omezené přírodní zdroje jsou stále znepokojeny.
Geografie - Cookovy ostrovy

Kde je na světě Cookovy ostrovy?
Umístění této země je Oceánie, skupina ostrovů v jižním Tichém
oceánu, asi na půli cesty mezi Havajem a Novým Zélandem.
Cookovy ostrovy má celkovou plochu 236 km2, z čehož 236
km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: nízké korály atolů na
severu; vulkanické, kopcovité ostrovy v jižním. Nejnižší bod
země Cookovy ostrovy je Tichém oceánu 0 m, nejvyšší bod Te
Manga 652 m. A klima je ; zpomalené obchodními větry;
období sucha od dubna do listopadu a vlhčí období od prosince
do března.

Obyvatelé - Cookovy ostrovy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Cookovy ostrovy. Počet
obyvatel je: 9,290 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? Cook Island Maori (Polynésie) 81,3%, část
Cook Island Maori 6,7%, ostatní 11,9% (2011 est.). Jaké jsou
tu požívané jazyky? Cookovy ostrovy hovoří jazyky Angličtina
(oficiální) 86,4%, Cookovy ostrovy Maori (Rarotongan)
(oficiální) 76,2%, ostatní 8,3%. A náboženství: Protestant
62,8% (Cookovy ostrovy křesťanská církev 49,1%, adventisté
sedmého dne 7,9%, shromáždění Boží 3,7%, apoštolská církev
2,1% %, Mormon 4.4%, ostatní 8%, žádná 5.6%, žádná
odpověď 2.2% (2011 est.). Kolik let je tady lidem? 36.6 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 76 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Většina populace se nachází na ostrově Rarotonga. Hlavní
městské oblasti v zemi Cookovy ostrovy jsou: neznámo.
Vláda a ekonomika - Cookovy ostrovy
Hlavní město země Cookovy ostrovy je Avarua a typ vlády
samosprávná parlamentní demokracie (parlament Cookových
ostrovů) ve svobodném sdružení s Novým Zélandem.
Podívejme se na administrativní členění - žádná. Pokud jde o
ekonomiku, Cookovy ostrovy má tyto důležité průmyslové
produkty: zpracování drůbežího ovoce, cestovní ruch, rybolov,
oblečení, řemesla. Důležité zemědělské produkty jsou kopra,
citrusy, ananas, rajčata, fazole, papája, banány, sladké
brambory, taro, káva; prasata,. Nejdůležitějšími exportními

komoditami jsou kopra, papája, čerstvé a konzervované
citrusové ovoce, káva; Ryba; perly a perleťové skořápky;
oblečení a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou neznámo.
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, textil, paliva,
dřevo, investiční zboží a nejdůležitější importní partneři jsou
neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Cookovy ostrovy a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $12,300 (2010 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Cookovy ostrovy

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kostarika
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kostarika. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kostarika. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kostarika:

Kostarika - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kostarika? Začněme tímto:
Ačkoli španělština prozkoumala počátkem 16. století, počáteční
pokusy o kolonizaci Kostariky se ukázaly jako neúspěšné kvůli
kombinaci faktorů, včetně choroby z mokřadů zamořených
bažin, brutálního ohně, odporu domorodců a pirátských náletů.
Až do roku 1563 bylo v chladnějších, úrodných centrálních
vysočinách vytvořeno trvalé osídlení Cartago. Oblast zůstala
kolonií asi dvě a půl století. V roce 1821 se Kostarika stala
jednou z několika středoamerických provincií, které společně
vyhlásily svou nezávislost od Španělska. O dva roky později
vstoupil do Spojených provincií Střední Ameriky, ale tato
federace se rozpadla v roce 1838, kdy Costa Rica vyhlásila
svou svrchovanost a nezávislost. Od konce 19. století pouze
dvě krátké období násilí narušily demokratický vývoj země. V
roce 1949 Kostarika rozpustila své ozbrojené síly. Přestože
stále udržuje velký zemědělský sektor, Costa Rica rozšířila svou
ekonomiku tak, aby zahrnovala silné technologie a odvětví
cestovního ruchu. Životní úroveň je relativně vysoká. Vlastnictví
pozemků je rozšířené.
Geografie - Kostarika

Kde je na světě Kostarika? Umístění

této země je Střední Amerika, která hraničí jak s Karibským
mořem, tak se severním Tichým oceánem, mezi Nikaraguou a
Panama. Kostarika má celkovou plochu 51,100 km2, z čehož
51,060 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
pláních oddělených drsnými horami, včetně více než 100
vulkanických kuželů, z nichž několik je hlavními aktivními
sopkami. Nejnižší bod země Kostarika je Tichý oceán 0 m,
nejvyšší bod Cerro Chirripo 3 819 m. A klima je tropických a
subtropických; období sucha (prosinec až duben); období
dešťů (květen až listopad); chlazený ve vysokohorských.
Obyvatelé - Kostarika
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kostarika. Počet
obyvatel je: 4,930,258 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? bílá nebo mestiza 83,6%, mulata
6,7%, původní 2,4%, černá afrického původu 1,1%, ostatní
1,1%, žádná 2,9%, nespecifikovaná 2,2% (2011 est.). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Kostarika hovoří jazyky španělština
(oficiální), anglická. A náboženství: katolická 76,3%,
evangelická 13,7 %, Svědky Jehovova 1,3%, ostatní
protestanti 0,7%, jiní 4,8%, žádní 3,2%. Kolik let je tady
lidem? 31.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 78.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Zhruba polovina obyvatel země žije v městských
oblastech; hlavním městě San Jose je největším městem a
domovem přibližně jedné pětiny obyvatel. Hlavní městské

oblasti v zemi Kostarika jsou: SAN JOSE (hlavní město) 1,17
milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Kostarika
Hlavní město země Kostarika je San Jose a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 7 provincií (provincie, singulární - provincie); Alajuela,
Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas, San Jose.
Pokud jde o ekonomiku, Kostarika má tyto důležité
průmyslové produkty: , textil a oděvy, stavební materiály,
hnojiva, plastové výrobky. Důležité zemědělské produkty jsou
Banány, ananas, káva, melouny, okrasné rostliny, cukr,
kukuřice, rýže, fazole, brambory; hovězí maso, drůbež, mléčné
výrobky; chemikálie. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou banány, ananas, káva, melouny, okrasné rostliny, cukr;
hovězí; plody moře; elektronické součástky, zdravotnické
zařízení a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US 41%,
Nizozemsko 5,8%, Panama 5,7%, Belgie 5,4%, Nikaragua
5,2%, Guatemala 5,2% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou suroviny, spotřební zboží, kapitálová zařízení,
ropa, stavební materiály a nejdůležitější importní partneři jsou
US 37,1%, Čína 13,5%, Mexiko 6,9% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Kostarika a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $17,200 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 21.7% (2014 odhad).
Mapa Kostarika
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Pobřeží slonoviny
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Pobřeží slonoviny. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Pobřeží slonoviny. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Pobřeží slonoviny:

Pobřeží slonoviny - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Pobřeží slonoviny? Začněme
tímto: Úzké vazby na Francii po nezávislosti v roce 1960,
rozvoj výroby kakaa pro vývoz a zahraniční investice všechny
způsobily, že Cote d'Ivoire je jedním z nejprosperujících států
západní Afriky, ale nechránila ji před politickými turbulencemi.
V prosinci 1999 vojenský převrat - první v historii Pobřeží
slonoviny - svrhl vládu. Vedoucí Junta Robert GUEI zjevně
zmanipuloval volby konané koncem roku 2000 a prohlásil se za
vítěze. Populární protest ho přinutil k odchodu a volby přinesly
Laurent Gbagbo k moci. Ivoirianští disidenti a neosobní členové
armády zahájili neúspěšný pokus o převrat v září 2002, který se
vyvinul do povstání a pak občanské války. V roce 2003 došlo
k příměří, kdy se země rozdělila s rebely držícími sever, s
vládou na jihu, a mírové síly vyrovnávací zónu mezi těmito
dvěma. V březnu 2007 prezident Gbagbo a bývalý vůdce
povstaleckého ozbrojeného svazu New Forces Guillaume
SORO podepsali dohodu, ve které SORO vstoupila do vlády
Gbagbo jako premiéra a obě strany souhlasily s opětovným
spojením země tím, že zrušily nárazníkové zóny a začlenila
povstalecké síly do národních ozbrojených sil. konání voleb.
Problémy při přípravě volebních rejstříků odložily hlasování do
roku 2010. V listopadu 2010 vyhrál Alassane Dramane
Ouattara prezidentské volby nad Gbagbo, ale Gbagbo odmítl
předat moc, což mělo za následek pět měsíců obnovení

násilného konfliktu. V dubnu 2011, po rozsáhlých bojích, byl
Gbagbo formálně vyhozen z úřadu ozbrojenými příznivci
Ouattary s pomocí OSN a francouzských sil. Meziná rodní mise
OSN odjel v červnu 2017. Ouattara se zaměřuje na obnovu
ekonomiky a infrastruktury země při přestavbě bezpečnostních
sil. Gbagbo je v Haagu na soudu pro zločiny proti lidskosti.
Geografie - Pobřeží slonoviny

Kde je na světě Pobřeží slonoviny?
Umístění této země je Západní Afrika, hraničící s severním
Atlantickým oceánem, mezi Ghanou a Libérií. Pobřeží slonoviny
má celkovou plochu 322,463 km2, z čehož 318,003 km2 je
země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: převážně ploché až zvlněné
pláně; hory na severozápadě. Nejnižší bod země Pobřeží
slonoviny je Guinejský záliv 0 m, nejvyšší bod Monts Nimba
1,752 m. A klima je tropické podél pobřeží, polopříští na
dalekém severu; tři sezóny - teplé a suché (listopad až březen),
horké a suché (březen až květen), horké a mokré (červen až
říjen).
Obyvatelé - Pobřeží slonoviny
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Pobřeží slonoviny. Počet

obyvatel je: 24,184,810. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady
žije? Akan 28,8%, Voltaique nebo Gur 16,1%, Severní Mande
14,5%, Kru 8,5%, Jižní Mande 6,9%, Nespecifikováno 0,9%,
Non-Ivoirian 42,3% 2014 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Pobřeží slonoviny hovoří jazyky Francouzština (oficiální), 60
původních dialektů, z nichž Dioula je nejvíce mluvený. A
náboženství: muslimský 42,9%, katolický 17,2%, evangelický
11,8%, metodista 1,7%, jiný křesťan 3,2%, animist 3,6%, jiné
náboženství 0,5% none 19.1%. Kolik let je tady lidem? 20.9
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 59 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
populace je primárně umístěna v zalesněném jihu, s nejvyšší
koncentrací lidí žijících v pobřežních oblastech a kolem měst na
pobřeží Atlantiku; většina severní savany zůstává řídce osídlena
vyššími koncentracemi umístěnými podél dopravních koridorů.
Hlavní městské oblasti v zemi Pobřeží slonoviny jsou:
Yamoussoukro (hlavní město) 259 000 (2014); Abidjan (sídlo
vlády) 4,86 milionu; Bouake 762 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Pobřeží slonoviny
Hlavní město země Pobřeží slonoviny je Yamoussoukro
(legislativní kapitál), Abidjan (správní kapitál); poznámka - i
když Yamoussoukro je oficiálním kapitálem od roku 1983,
Abidjan zůstává správním kapitálem i oficiálně určeným
obchodním kapitálem; stejně jako jiné země, udržuje své
velvyslanectví v Abidžanu a typ vlády prezidentská republika.
Podívejme se na administrativní členění - 12 okresů a 2
samostatné okresy; Abidjan, Bas-Sassandra, Comoe,

Denguele, Goh-Djiboua, Lacs, Lagunes, Montagnes,
Sassandra-Marahoue, Savanes, Vallée du Bandama, Woroba,
Yamoussoukro, Zanzan. Pokud jde o ekonomiku, Pobřeží
slonoviny má tyto důležité průmyslové produkty: potraviny,
nápoje; výrobky ze dřeva, rafinace ropy, těžby zlata, kamion a
autobus montáž, textil, hnojiva, stavební materiály, elektřina.
Důležité zemědělské produkty jsou káva, kakaové boby,
banány, palmové jádra, kukuřice, rýže, maniok, tapioka, sladké
brambory, cukr, bavlna; timbe. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou kakao, káva, dřevo, ropa, bavlna, banány,
ananasy, palmový olej, ryby a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Nizozemsko 11,3%, USA 7,4%, Francie 6,8%,
Belgie 6,1%, v Německu o 5,2%, Indie 5,1%, Burkina Faso
4,6%, Mali 4,5%, ve Švýcarsku o 4,1% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou palivo, kapitálové vybavení, potraviny, a
nejdůležitější importní partneři jsou Francie 13,5%, Nigérie
13,3%, Čína 11,8%, USA 4,2% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Pobřeží slonoviny a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $3,900 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 46.3% (2015 odhad).
Mapa Pobřeží slonoviny
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Chorvatsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Chorvatsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Chorvatsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Chorvatsko:

Chorvatsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Chorvatsko? Začněme tímto:
Země, které dnes tvoří Chorvatsko, byly součástí RakouskoUherska až do konce první světové války. V roce 1918
vytvořili Chorvaté, Srbové a Slovinci království známé po roce
1929 jako Jugoslávie. Po druhé světové válce se Jugoslávie
stala federálním nezávislým komunistickým státem pod silnou
rukou maršála Josipa Broze, aka TITO. Přestože Chorvatsko
prohlásilo svou nezávislost od Jugoslávie v roce 1991, trvalo
čtyři roky sporadických, ale často hořkých bojů, než byly
obsazeny srbské armády, byly většinou vyloučeny z
chorvatských zemí spolu s většinou chorvatských etnických
Srbů. Pod dohledem OSN byla v roce 1998 v roce 1998 v
Chorvatsku vrácena poslední srbská enkláva ve východní
Slavonii. V dubnu 2009 se země připojila k NATO a EU v
červenci 2013.
Geografie - Chorvatsko

Kde je na světě Chorvatsko?
Umístění této země je Jihovýchodní Evropa, hraničící s

Jaderským mořem, mezi Bosnou a Hercegovinou a Slovinskem.
Chorvatsko má celkovou plochu 56,594 km2, z čehož 55,974
km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: geograficky
různorodé; rovinaté planiny podél maďarských hranic, nízké
hory a vysočiny poblíž pobřeží Jaderského moře a ostrovů.
Nejnižší bod země Chorvatsko je Jadranské moře 0 m, nejvyšší
bod Dinara 1831 m. A klima je Středomoří a kontinentální;
kontinentální klima převládající s horkými léty a chladnými
zimami; mírné zimy, suché léto podél pobřeží.
Obyvatelé - Chorvatsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Chorvatsko. Počet
obyvatel je: 4,292,095 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? chorvatský 90,4%, srbskou 4,4%,
ostatní 4,4% (včetně Bosňáků, maďarštině, slovinštině, češtině
a romštině), nespecifikované 0,8% (2011 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Chorvatsko hovoří jazyky Croatian (úřední )
95,6%, srbština 1,2%, ostatní 3% (včetně maďarštiny, češtiny,
slovenštiny a albánštiny), nespecifikováno 0,2% (rok 2011). A
náboženství: římský katolík 86,3%, ortodoxní 4,4%, muslimský
1,5%, ostatní 1,5% %, ne náboženský nebo ateista 3,8% (2011
est.). Kolik let je tady lidem? 43 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
76.1 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: více obyvatel žije v severní
polovině země, přičemž přibližně čtvrtina obyvatel žije v hlavním
městě Záhřebu a kolem něj; mnoho z ostrovů je řídce

osídlených. Hlavní městské oblasti v zemi Chorvatsko jsou:
Záhřeb (hlavní město) 687 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Chorvatsko
Hlavní město země Chorvatsko je Zagre a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 20 krajů (zupanije, zupanija - singular) a 1 město (grad singulární) se zvláštním statutem kraje; Brodsko-Posavska
(Brod-Posavina), Dubrovacko-Neretvanska (DubrovnikNeretva), Istarska, Karlovacka, Koprivnica-Krizevci,
Krapinsko-Zagorska
Krapina-Zagorje),
Licko-Senjska,
Medimurská,
Osjecko-Baranjská,
Pozesko-Slavonská,
Primorsko-Goranska,
Šibensko-kninska
(Šibenik-Knin),
Sisacko-Moslavacka (Sisak-Moslavina), Splitsko-Dalmatinska
(Varazdin), Viroviticko-Podravska, Vukovarsko-Srijemská ),
Záhřeb, Zagrebacka (Záhřebská župa). Pokud jde o
ekonomiku, Chorvatsko má tyto důležité průmyslové produkty:
chemikálie a plasty, obráběcí stroje, kovové výrobky,
elektronika, surovina a výrobky z válcované oceli, hliník, papír,
dřevařské výrobky, stavební materiály, textil, stavba lodí,
rafinace ropy a ropy, potraviny a nápoje, cestovní ruch. Důležité
zemědělské produkty jsou Plodiny na orné půdě (pšenice,
kukuřice, ječmene, cukrové řepy, slunečnice, řepky, lucerny,
jetel); zelenina (brambory, zelí, cibule, rajčata, pepř); plody
(jablka, švestka, mandarinky, olivy), hrozny na víno;
hospodářská zvířata (skot, krávy, prasata); mléčné výrobky.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou Dopravní zařízení,
stroje, textil, chemikálie, potraviny, pohonné hmoty a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Itálie 13,5%,

Slovinsko 12,3%, Německo 11,6%, Bosna a Hercegovina
9,2%, Rakousko 6,3%, Srbsko 4,2%. Nejdůležitější importní
komodity jsou strojní zařízení, dopravní a elektrická zařízení;
chemikálie, pohonné hmoty a maziva; potraviny a nejdůležitější
importní partneři jsou Německo 16,1%, Itálie 12,6%,
Slovinsko 10,9%, Rakousko 7,9%, Maďarsko 7,1% (2016).
Jakým bohatstvím oplývá Chorvatsko a jak bohatí jsou lidé v
této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$24,100 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde
dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 19.5% (2014 odhad).
Mapa Chorvatsko
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kuba. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Kuba. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Kuba:

Kuba - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kuba? Začněme tímto: Původní
americká populace Kuby začala klesat po evropském objevu
ostrova Christopherem Kolumbem v roce 1492 a po jeho
vývoji jako španělské kolonie v příštích několika staletích.
Velké množství afrických otroků bylo dovezeno k práci s kávou
a cukrovou plantážou a Havana se stala spouštěcím místem pro
každoroční flotilu pokladů směřující do Španělska z Mexika a
Peru. Španělská vláda nakonec vyvolala hnutí za nezávislost a
příležitostné vzpoury, které byly tvrdě potlačeny. Americká
intervence během španělsko-americké války v roce 1898
pomohla kubáncům při svržení španělské vlády. Pařížská
smlouva založila kubánskou nezávislost od Španělska v roce
1898 a po třech a půl letech následné americké vojenské vlády,
Kuba se stala nezávislou republikou v roce 1902, po níž ostrov
prožil řadu vlád většinou ovládaných vojenskými a korupčními
politikami. Fidel Castro vedl povstaleckou armádu k vítězství v
roce 1959; jeho autoritativní pravomoc po dobu pěti desetiletí
drželo následující režim společně. V únoru 2008 vystoupil jako
prezident ve prospěch svého mladšího bratra Raula Castra.
Kubánská komunistická revoluce se sovětskou podporou byla
během šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let
exportována po celé Latinské Americe a Africe. Dne 8.-9. Září
2017 prošel hurikán Irma podél severního pobřeží Kuby, což
způsobilo rozsáhlé škody na stavbách, silnicích a napájecích
zdrojích. Země v roce 1990 čelila silnému hospodářskému

poklesu po stažení bývalých sovětských dotací v hodnotě 4 až
6 miliard dolarů ročně. Kuba občas zobrazuje americké
embargo, zavedené od roku 1961, jako zdroj jeho obtíží.
Během uplynulého desetiletí rostla komunikace s kubánskou
vládou s cílem řešit národní zájmy. V důsledku úsilí zahájeného
v prosinci roku 2014 o obnovení diplomatických vztahů s
kubánskou vládou, které byly v lednu 1961 odříznuty, USA a
Kuba 20. července 2015 znovu otevřely velvyslanectví ve
svých zemích. Zůstává však embargo. Nedovolená migrace
kubánských občanů do USA prostřednictvím námořních a
pozemních tras byla dlouhodobou výzvou. V roce 2016
pobřežní stráž USA zakázal 5,228 kubánských státních
příslušníků na moři. Také ve FY 2016 se 44,553 kubánských
migrantů prezentovalo v různých příhraničních přístavech po
celém Spojených státech. Dne 12. ledna 2017 podepsaly USA
a Kuba společné prohlášení, které ukončilo takzvané "mokré
nohy, politiku "suché nohy", jíž měli kubánští občané, kteří
dosáhli americké půdy, dovoleno zůstat, což usnadnilo
repatriaci kubánských migrantů. Nedovolená kubánská migrace
od té doby značně klesla.
Geografie - Kuba

Kde je na světě Kuba? Umístění této
země je Karibik, ostrov mezi Karibským mořem a severním
Atlantickým oceánem, 150 km jižně od Key West, Florida.
Kuba má celkovou plochu 110,860 km2, z čehož 109,820 km2

je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: převážně rovinatý do
rovinatých plání s drsnými kopci a horami na jihovýchodě.
Nejnižší bod země Kuba je Karibské moře 0 m, nejvyšší bod
Pico Turquino 1974 m. A klima je tropických; zpomalené
obchodními větry; období sucha (listopad až duben); deštivé
období (květen až říjen).
Obyvatelé - Kuba
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kuba. Počet obyvatel je:
11,147,407 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? bílé 64.1%, mulatto nebo smíšené 26.6%,
černé 9.3%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Kuba hovoří jazyky
Španělský (oficiální). A náboženství: nominálně římský katolík
85%, protestantik, svědkové Jehovovi, židovští, Santeria. Kolik
let je tady lidem? 41.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 78.8
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Velké populační klastry nalezené v
celé zemi, významnější jsou ve větších městech a obcích, hlavní
město Havany. Hlavní městské oblasti v zemi Kuba jsou:
Havana (hlavní město) 2.137 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Kuba
Hlavní město země Kuba je Havana a typ vlády
komunistického státu. Podívejme se na administrativní členění 15 provincií (provincie, singular - provincie) a 1 zvláštní obec
(municipio especial); Artemisa, Camaguey, Ciego de Avila,
Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguin, Isla de la Juventud,

La Habana, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, Pinar del Rio,
Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara. Pokud jde o
ekonomiku, Kuba má tyto důležité průmyslové produkty: ropa,
nikl, kobalt, léčiva, tabák, konstrukce, ocel, cement,
zemědělské stroje, suga. Důležité zemědělské produkty jsou
cukru, tabáku, citrusů, kávy, rýže, brambor, fazole; dobytka.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa, nikl,
zdravotnické výrobky, cukr, tabák, ryba, citrus, káva a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Rusko 22,9%,
Venezuela 15,4%, Španělsko 10,3% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou ropa, potraviny, stroje a zařízení,
chemikálie a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 29,2%,
Španělsko 14%, Itálie 5,1% , Brazílie 4,7%, Mexiko 4,4%,
Rusko 4,3%, Kanada 4,1%, USA 4% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Kuba a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $11,900 (2016
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Kuba

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Curaçao
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Curaçao. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Curaçao. Ale pojďme začít mapou, kterou má Curaçao:

Curaçao - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Curaçao? Začněme tímto:
Původně usadil Arawak indiánů, Curacao byl chycen holandský
v 1634 spolu se sousedním ostrovem Bonaire. Jakmile bylo
centrum obchodu s otroky Karibiku, Curacao byl ekonomicky
těžce zasažen zrušením otroctví v roce 1863. Jeho prosperita (a
to sousední Aruba) byla obnovena na počátku 20. století s

výstavbou Isla Refineria pro službu nově objevených
Venezuelské ropné polí. V roce 1954 byly Curacao a několik
dalších holandských karibských statků reorganizovány jako
Nizozemské Antily, část Nizozemského království. V
referendech v letech 2005 a 2009 se občané Curacao rozhodli
stát se samosprávnou zemí v rámci Nizozemského království.
Změna statusu vstoupila v platnost v říjnu 2010 s rozpuštěním
Nizozemských Antil.
Geografie - Curaçao

Kde je na světě Curaçao? Umístění
této země je Karibik, ostrov v Karibském moři, 55 km od
pobřeží Venezuela. Curaçao má celkovou plochu 444 km2, z
čehož 444 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
obecně nízká, kopcovitý terén. Nejnižší bod země Curaçao je
Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Mt. Christoffel 372 m. A
klima je Tropické námořní podnebí o rozloze 444 km2 ,
zlepšené severovýchodním obchodním větrem, vede k mírným
teplotám; polořadovka s průměrným srážením 60 cm / rok.
Obyvatelé - Curaçao
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Curaçao. Počet obyvatel
je: 149,648 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Afro-karibská většina; Holandské, francouzské,

latinskoamerické, východoasijské, jihoasijské, židovské
menšiny. Jaké jsou tu požívané jazyky? Curaçao hovoří jazyky
Papiamento (oficiální) (kreolský jazyk, který je směsí
portugalštiny, španělštiny, holandštiny, angličtiny av menší míře i
francouzštiny, stejně jako prvky afrických jazyků a jazyka
Arawaku) 81,2%, holandština (oficiální) ) 8%, španělština 4%,
anglická (oficiální) 2,9%, ostatní 3,9% (sčítání lidu v roce
2001). A náboženství: Římsko-katolický 72,8%, letniční 6,6%,
protestant 3,2%, adventist 3%, svědek Jehovových 2%,
evangelické 1.9% %, žádné 6%, nespecifikováno 0,6% (2011
est.). Kolik let je tady lidem? 36.1 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
78.5 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Největší koncentrací na
ostrově je Willemstad; menší osady poblíž pobřeží se nacházejí
po celém ostrově, zejména v severozápadním. Hlavní městské
oblasti v zemi Curaçao jsou: Willemstadu (hlavním městě) 145
000 (2014).
Vláda a ekonomika - Curaçao
Hlavní město země Curaçao je Willemstad a typ vlády
parlamentní demokracie. Podívejme se na administrativní
členění - none (součást Nizozemského království). Pokud jde o
ekonomiku, Curaçao má tyto důležité průmyslové produkty:
cestovní ruch, rafinace ropy, překládka ropy, lehká výroba,
finanční a obchodní služby. Důležité zemědělské produkty jsou
Aloe, cirok, arašídy, zelenina, tropický ovocný. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropné produkty a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou neznámo. Nejdůležitější importní

komodity jsou surová ropa, potraviny, výroba a nejdůležitější
importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím oplývá
Curaçao a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $15,000 (2004 odhad). To je docela
dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo.
Mapa Curaçao

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kypr
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kypr. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Kypr. Ale

pojďme začít mapou, kterou má Kypr:

Kypr - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kypr? Začněme tímto: Bývalá
britská kolonie, Kypr se stal nezávislým v roce 1960 po letech
odporu vůči britské vládě. Napětí mezi řeckou kyperskou
většinou a tureckou kyperskou menšinou se dostalo do čela v
prosinci 1963, kdy vypukla násilí v hlavním městě Nikósie. Přes
rozmístění mírových jednotek OSN v roce 1964 pokračovalo
sporadické interkomunální násilí, které donutilo většinu
tureckých Kypřanů k enklávám na celém ostrově. V roce 1974
byl pokus o svržení zvoleného prezidenta Kypru podpořen
řeckou vládou vojenskou intervencí z Turecka, která brzy
ovládla více než třetinu ostrova. V roce 1983 se tureckokyperská spravovaná oblast prohlásila za "tureckou republiku
severního Kypru" ("TRNC"), avšak uznává ji pouze Turecko.
Dohoda zprostředkovaná OSN, Annanův plán, nepodařilo se
získat oba komunity v roce 2004. V únoru 2014, po téměř
dvouleté přestávce, vedoucí představitelé obou komunit
obnovili oficiální rozhovory pod záštitou OSN, jejichž cílem je
opětovné spojení rozděleného ostrova. Rozhovory byly
pozastaveny v říjnu roku 2014, ale v květnu 2015 byly po
zvolení nového prezidenta Kypru "znovu". Celý ostrov vstoupil
do EU dne 1. května 2004, ačkoli acquis EU - soubor
společných práv a povinností - se vztahuje pouze na oblasti
mezinárodně uznávané vlády a je pozastaveno v oblasti

spravované kyperskými Turky. Jednotliví kyperská turečtí
občané, kteří jsou schopni dokumentovat způsobilost k získání
občanství Kyperské republiky, mají zákonná práva stejných
práv přiznaná ostatním občanům států EU. po téměř dvouleté
přestávce vedoucí představitelé obou komunit obnovili oficiální
rozhovory pod záštitou OSN, jejichž cílem je spojit rozdělené
ostrovy. Rozhovory byly pozastaveny v říjnu roku 2014, ale v
květnu 2015 byly po zvolení nového prezidenta Kypru "znovu".
Celý ostrov vstoupil do EU dne 1. května 2004, ačkoli acquis
EU - soubor společných práv a povinností - se vztahuje pouze
na oblasti mezinárodně uznávané vlády a je pozastaveno v
oblasti spravované kyperskými Turky. Jednotliví kyperská
turečtí občané, kteří jsou schopni dokumentovat způsobilost k
získání občanství Kyperské republiky, mají zákonná práva
stejných práv přiznaná ostatním občanům států EU. po téměř
dvouleté přestávce vedoucí představitelé obou komunit obnovili
oficiální rozhovory pod záštitou OSN, jejichž cílem je spojit
rozdělené ostrovy. Rozhovory byly pozastaveny v říjnu roku
2014, ale v květnu 2015 byly po zvolení nového prezidenta
Kypru "znovu". Celý ostrov vstoupil do EU dne 1. května
2004, ačkoli acquis EU - soubor společných práv a povinností
- se vztahuje pouze na oblasti mezinárodně uznávané vlády a je
pozastaveno v oblasti spravované kyperskými Turky. Jednotliví
kyperská turečtí občané, kteří jsou schopni dokumentovat
způsobilost k získání občanství Kyperské republiky, mají
zákonná práva stejných práv přiznaná ostatním občanům států
EU. vedoucí představitelé obou komunit obnovili formální
rozhovory pod záštitou OSN, jejichž cílem je opětovné

propojení rozděleného ostrova. Rozhovory byly pozastaveny v
říjnu roku 2014, ale v květnu 2015 byly po zvolení nového
prezidenta Kypru "znovu". Celý ostrov vstoupil do EU dne 1.
května 2004, ačkoli acquis EU - soubor společných práv a
povinností - se vztahuje pouze na oblasti mezinárodně uznávané
vlády a je pozastaveno v oblasti spravované kyperskými Turky.
Jednotliví kyperská turečtí občané, kteří jsou schopni
dokumentovat způsobilost k získání občanství Kyperské
republiky, mají zákonná práva stejných práv přiznaná ostatním
občanům států EU. vedoucí představitelé obou komunit obnovili
formální rozhovory pod záštitou OSN, jejichž cílem je opětovné
propojení rozděleného ostrova. Rozhovory byly pozastaveny v
říjnu roku 2014, ale v květnu 2015 byly po zvolení nového
prezidenta Kypru "znovu". Celý ostrov vstoupil do EU dne 1.
května 2004, ačkoli acquis EU - soubor společných práv a
povinností - se vztahuje pouze na oblasti mezinárodně uznávané
vlády a je pozastaveno v oblasti spravované kyperskými Turky.
Jednotliví kyperská turečtí občané, kteří jsou schopni
dokumentovat způsobilost k získání občanství Kyperské
republiky, mají zákonná práva stejných práv přiznaná ostatním
občanům států EU. Celý ostrov vstoupil do EU dne 1. května
2004, ačkoli acquis EU - soubor společných práv a povinností
- se vztahuje pouze na oblasti mezinárodně uznávané vlády a je
pozastaveno v oblasti spravované kyperskými Turky. Jednotliví
kyperská turečtí občané, kteří jsou schopni dokumentovat
způsobilost k získání občanství Kyperské republiky, mají
zákonná práva stejných práv přiznaná ostatním občanům států
EU. Celý ostrov vstoupil do EU dne 1. května 2004, ačkoli

acquis EU - soubor společných práv a povinností - se vztahuje
pouze na oblasti mezinárodně uznávané vlády a je pozastaveno
v oblasti spravované kyperskými Turky. Jednotliví kyperská
turečtí občané, kteří jsou schopni dokumentovat způsobilost k
získání občanství Kyperské republiky, mají zákonná práva
stejných práv přiznaná ostatním občanům států EU.
Geografie - Kypr

Kde je na světě Kypr? Umístění této
země je Střední východ, ostrov ve Středozemním moři, jižně od
Turecka; poznámka - Kypr se považuje za součást Evropy;
geopoliticky, může být klasifikován jako spadající do Evropy,
na Blízký východ nebo na obojí. Kypr má celkovou plochu
9,251 km2 (of which 3,355 km2 are in north Cyprus), z čehož
9,241 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: centrální pláň s
horami na sever a jih; rozptýlené ale významné pláně podél
jižního pobřeží. Nejnižší bod země Kypr je Středozemní moře 0
m, nejvyšší bod Mount Olympus 1 951 m. A klima je mírné;
Středozemní moře s horkými, suchými léty a chladnou zimou.
Obyvatelé - Kypr

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kypr. Počet obyvatel je:
1,221,549 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Řecko 98,8%, ostatní 1% (zahrnuje maronitu,
arménštinu, kyperskou), nespecifikováno 0,2%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Kypr hovoří jazyky řecký (oficiální) 80,9%,
turecký (oficiální) 0,2%, anglicky 4,1%, rumunský 2,9% ,
Arabština 1,2%, filipínština 1,1%, ostatní 4,3%,
nespecifikováno 0,6%. A náboženství: Pravoslavný křesťan
89,1%, římskokatolický 2,9%, protestantský / anglikánský 2%,
muslimský 1,8%, buddhistický 1%, jiný (zahrnuje maronit,
arménský kostel, 1,4%, neznámá 1,1%, none / ateista 0.6%.
Kolik let je tady lidem? 36.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 78.8
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: obyvatelstvo koncentruje v centru
Nikósie a ve velkých městech na jihu: Paphos, Limassol a
Larnaka. Hlavní městské oblasti v zemi Kypr jsou: Nikósie
(kapitál) 251000 (2014).
Vláda a ekonomika - Kypr
Hlavní město země Kypr je Nicosia (Lefkosia / Lefkosa) a
typ vlády Kyperská republika - prezidentská demokracie;
Turecká republika severního Kypru (samozřejmostí) poloprezidentská demokracie. Podívejme se na administrativní
členění - 6 okresy; Ammochostos (Famagusta); (všichni kromě
malých částí turecké kyperské komunity), Keryneia (Kyrenia,
jediný okres, který se nachází zcela v komunitě kyperských
Turků), Larnaka (Larnaca s malou částí v komunitě kyperských
Turků), Lefkosia (Nicosia; malá část spravovaná kyperskými

Turky), Lemesos (Limassol), Pafos (Paphos); - "5" okresy
"TRNC" jsou Gazimagusa (Famagusta), Girne (Kyrenia),
Guzelyurt (Morphou), Iskele (Trikomo), Lefkosa. Pokud jde o
ekonomiku, Kypr má tyto důležité průmyslové produkty:
cestovní ruch, zpracování potravin a nápojů, cement a sádra,
opravy a renovace lodí, textil, lehké chemikálie, kovové
výrobky, dřevo, papír, kámen a hliněné výrobky. Důležité
zemědělské produkty jsou citrusů, zeleniny, ječmene , hrozny,
olivy, zelenina; drůbež, vepřové maso, jehněčí; mlékárna,
sýrový. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou citrusy,
brambory, léčiva, cement a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou , Řecko 10,2%, Švédsko 6,9%, Libérie 5,8%,
Libye 4,9% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
spotřební zboží, ropa a maziva, stroje, dopravní zařízení a
nejdůležitější importní partneři jsou Řecko 18%, Německo
16,9%, Čína 7,7%, Itálie 5,7%, Spojené království 5,5%, Jižní
Korea 4,4%, Francie 4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Kypr a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $36,600 (2017 odhad). To znamená,
že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Kypr

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Česko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Česko. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Česko. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Česko:

Česko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Česko? Začněme tímto: Na
konci první světové války se Češi a Slováci z bývalého
rakousko-uherského impéria spojili do Československa.
Během meziválečných let, po zamítnutí federálního systému, byli
převážně čeští vůdci nové země častokrát zaujatí
uspokojováním stoupajících nároků jiných národnostních

menšin v republice, zejména Slováků, Sudetových Němců a
Rusínců (Ukrajinců). V předvečer druhé světové války
nacistické Německo obsadilo území, které dnes zahrnuje Česi a
Slovensko se stalo nezávislým státem spojeným s Německem.
Po válce spadala sovětská sféra vlivu znovusjednoceného, ale
zkráceného Československa (méně rusie). V roce 1968
ukončila invaze vojskem Varšavské smlouvy úsilí vedoucích
představitelů země o liberalizaci komunistické vlády a vytvoření
země prošla nenásilným "sametovým rozvodem" do svých dvou
národních složek, České republiky a Slovenska. Česká
republika se připojila k NATO v roce 1999 a k Evropské unii v
roce 2004. V roce 2016 se země změnila na Česko v krátké
formě. Země prošla nenásilným "sametovým rozvodem" do
svých dvou národních složek, České republiky a Slovenska.
Česká republika se připojila k NATO v roce 1999 a k
Evropské unii v roce 2004. V roce 2016 se země změnila na
Česko v krátké formě.
Geografie - Česko

Kde je na světě Česko? Umístění
této země je Střední Evropa, mezi Německem, Polskem,
Slovenskem a Rakouskem. Česko má celkovou plochu 78,867

km2, z čehož 77,247 km2 je země. Takže to není nijak velká
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: Čechy na západě jsou tvořeny válcovanými pláněmi,
kopci a plošinami obklopenými nízkými horami; Morava na
východě tvoří velmi kopcovitá krajina. Nejnižší bod země
Česko je Labe řeka 115 m, nejvyšší bod Sněžka 1 602 m. A
klima je mírné; nijak zvlášť horká léta; chladné, zatažené, vlhké
zimy.
Obyvatelé - Česko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Česko. Počet obyvatel
je: 10,674,723 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Češi 64,3%, moravští 5%, slovenští
1,4%, jiní 1,8%, nespecifikovaní 27,5% (v roce 2011). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Česko hovoří jazyky Český (oficiální)
95,4%, slovenský 1,6%, ostatní 3% (2011 sčítání lidu),. A
náboženství: římský katolík 10,4%, protestanti (včetně českých
bratří a husitů) o 1,1%, jiné a blíže neurčené 54%, žádná
34,5% (2011 est.). Kolik let je tady lidem? 42.1 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 78.8 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Poměrně
rovnoměrné rozložení ve většině zemí, ale severní a východní
regiony mají tendenci mít větší městské koncentrace. Hlavní
městské oblasti v zemi Česko jsou: Praha (hlavní město) 1,314
milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Česko
Hlavní město země Česko je Praha a typ vlády parlamentní

republika. Podívejme se na administrativní členění - 13 krajů
(kraje, singular - kraj) a 1 hlavního města; Jihočeský,
Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký,
Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský,
Plzeňský, , Praha, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský.
Pokud jde o ekonomiku, Česko má tyto důležité průmyslové
produkty: motorová vozidla, metalurgie, stroje a zařízení, sklo,
výzbroj. Důležité zemědělské produkty jsou pšenice, brambory,
cukrová řepa, chmel, ovoce; prasata, drůbeží. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou stroje a dopravní prostředky,
suroviny, palivo, chemikálie a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Německo 32,4%, Slovensko 8,4%, Polsko
5,8%, Velká Británie 5,2% 5,2%, Itálie 4,3%, Rakousko 4,2%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a dopravní
prostředky, suroviny a pohonné hmoty, chemikálie a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 30,6%, Polsko
9,6%, Čína 7,5%, Slovensko 6,3%, Nizozemsko 5,3%, Itálie
4,1%. Jakým bohatstvím oplývá Česko a jak bohatí jsou lidé v
této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$35,200 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde
dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 9.7% (2015 odhad).
Mapa Česko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Dánsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Dánsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Dánsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Dánsko:

Dánsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Dánsko? Začněme tímto:
Jakmile sídlí vikingští lupiči a později hlavní severoevropská
moc, Dánsko se vyvinulo do moderního, prosperujícího národa,
který se účastní obecné politické a ekonomické integrace
Evropy. Do NATO vstoupila v roce 1949 a v roce 1973 EHS
(nyní EU). Země se však rozhodla z určitých prvků
Maastrichtské smlouvy EU, včetně Evropské hospodářské a
měnové unie, evropské obranné spolupráce a otázek týkajících
se určité spravedlnosti a spravedlnosti. domácí aféry.
Geografie - Dánsko

Kde je na světě Dánsko? Umístění
této země je Severní Evropa, která hraničí s Baltským mořem a
Severním mořem, na poloostrově severně od Německa
(Jutland); zahrnuje také několik hlavních ostrovů (Sjaelland, Fyn
a Bornholm). Dánsko má celkovou plochu 43,094 km2, z
čehož 42,434 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: nízký

a plochý až jemně se pohybující pláně. Nejnižší bod země
Dánsko je Lammefjord -7 m, nejvyšší bod Mollehoj / Ejer
Bavnehoj 171 m. A klima je ; vlhké a zataženo; mírné, větrné
zimy a chladná léta.
Obyvatelé - Dánsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Dánsko. Počet obyvatel
je: 5,605,948 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Dánština (zahrnuje Grónsko (převážně
Inuit) a Faerské ostrovy) 86,7% Turečtina 1,1%, ostatní 12,2%
(největší skupiny jsou polští, syrští, němečtí, iráčtí a rumunští).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Dánsko hovoří jazyky dánština,
faerská, grónština (inuitský dialekt), němečtí (malá menšina). A
náboženství: Evangelical Lutheran (oficiální) 76%, Muslim 4%,
ostatní (nominální hodnoty menší než 1% každý, zahrnuje
římský katolík, svědek Jehovův, Srbská křesťany, židy,
Baptista, a buddhista) o 20% (2017 est.). Kolik let je tady
lidem? 42.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 79.5 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: S vynikajícím přístupem do Severního moře,
Skagerraku, Kattegatu a Baltského moře, populační centra mají
tendenci být pobřežními oblastmi, zejména v Kodani a na
východní straně pevninské země. Hlavní městské oblasti v zemi
Dánsko jsou: Kodaň (hlavní město) 1,268 milionu 2015).
Vláda a ekonomika - Dánsko
Hlavní město země Dánsko je Kodaň a typ vlády
Parlamentní ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní

členění - metropolitní Dánsko - 5 regionů (regioner, singular region); Hovedstaden (hlavní město), Midtjylland (centrální
Jutsko), Nordjylland (Severní Jutsko), Sjaelland (Zeeland),
Syddanmark (jižní Dánsko). Pokud jde o ekonomiku, Dánsko
má tyto důležité průmyslové produkty: železo, ocel, neželezné
kovy, chemikálie, potravinářská výroba, stroje a dopravní
prostředky, textil a oděvy, elektronika, stavebnictví, nábytek a
jiné dřevařské výrobky, stavba a rekonstrukce lodí, větrné
mlýny, léčiva. Důležité zemědělské produkty jsou Ječmen,
pšenice, brambory, cukrová řepa; vepřové maso, mléčné
výrobky; ryby. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
strojů a nástrojů, masa a masných výrobků, mléčných výrobků,
ryb, léčiv, nábytku a designu, větrných mlýnů a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Německo 16,3%,
Švédsko 11,9%, USA 8,2%, UK 6,5%, Norska 6,1%,
Nizozemí 5,1%, Čína 4,4% ). Nejdůležitější importní komodity
jsou stroje a zařízení, surovin a semimanufactures pro průmysl,
chemický průmysl, obilí a potravin, spotřebního zboží a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 21,4%, Švédsko
12,2%, Nizozemsko 8%, Čína 7,3%, Norsko 5,5%, Velká
Británie 4,2% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Dánsko a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $49,600 (2017 odhad). To znamená, že tady
lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 13.4% (2011 odhad).
Mapa Dánsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Džibutsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Džibutsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Džibutsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Džibutsko:

Džibutsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Džibutsko? Začněme tímto:
Francouzské území afarů a Issas se stalo Džibutí v roce 1977.
Hassan Gouled Aptidon nainstaloval autoritářský stát jedné
strany a do roku 1999 působil jako prezident. Neklid mezi
afarskou menšinou v 90. letech vedl k občanské válce, která
skončila v roce 2001 s mírovou dohodou mezi africkými
povstalci a vládou ovládanou somálskou Issou. V roce 1999
džibutské první multipartní prezidentské volby vyústily ve volbu
prezidenta Ismala Omar Guelleha; byl znovu zvolen na druhé
funkční období v roce 2005 a prodloužil svou funkční funkci
prostřednictvím ústavní úpravy, která mu umožnila v roce 2011
sloužit třetímu funkčnímu období a v roce 2016 začne čtvrtý
termín. Džibutsko zaujímá strategickou zeměpisnou polohu na
křižovatce Rudého moře a Adenského zálivu a slouží jako
důležitý lodní portál pro zboží, které vstupuje a opouští
východoafrické vysočiny a přesuny zboží mezi Evropou,
Středním východem a Asií. Vláda drží dlouhotrvající vazby na
Francii, která si v zemi udržuje významnou vojenskou
přítomnost a má silné vztahy s USA. Džibuti hostí několik tisíc
členů amerických ozbrojených sil v americkém táboře Camp
Lemonnier.
Geografie - Džibutsko

Kde je na světě Džibutsko? Umístění
této země je Východní Afrika, hraničící s Adenským zálivem a
Rudým mořem, mezi Eritreou a Somálskem. Džibutsko má
celkovou plochu 23,200 km2, z čehož 23,180 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: pobřežní rovina a náhorní plošina
oddělená středními horami. Nejnižší bod země Džibutsko je Lac
Assal -155 m, nejvyšší bod Moussa Ali 2 021 m. A klima je
pouště; suchá.
Obyvatelé - Džibutsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Džibutsko. Počet
obyvatel je: 865,267 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? Somálština 60%, Afar 35%, ostatní 5%
(včetně francouzštiny, arabštiny, etiopské a italštiny). Jaké jsou
tu požívané jazyky? Džibutsko hovoří jazyky Francouzština
(oficiální) , Somálsko, Afa. A náboženství: Muslim 94%,
křesťan 6%. Kolik let je tady lidem? 23.9 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 63.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Nejvíce hustě obydlené
oblasti jsou na východě; největším městem je Džibuti, s počtem

obyvatel přes 600 000; žádné jiné město na venkově má 
celkem více než 50 000 obyvatel. Hlavní městské oblasti v zemi
Džibutsko jsou: Džibuti (hlavní město) 529 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Džibutsko
Hlavní město země Džibutsko je Džibuti a typ vlády
poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 6 okresy - kruh); Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Džibuti,
Obock, Tadjourah. Pokud jde o ekonomiku, Džibutsko má tyto
důležité průmyslové produkty: stavebnictví, zemědělství,
zpracování, dopravu. Důležité zemědělské produkty jsou
Ovoce, zeleniny; kozy, ovce, velbloudy, kůže zvířat.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou zpětného vývozu,
kůže a kožešiny, káva (při přepravě), kovový šrot a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Ethiopia 39%,
Somálsko 17,8%, Katar 9,4%, Brazílie 9,1%, Jemen 5,1%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny,
nápoje, dopravních prostředků a zařízení , chemikálie, ropné
produkty, oděvy a nejdůležitější importní partneři jsou SAE
25,8%, Francie 16,4%, Čína 10,4%, Saúdská Arábie 8,4%,
Etiopie 7%, Jemen 4,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Džibutsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $3,600 (2017 odhad). Toto je
velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 23%.
Mapa Džibutsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Dominika
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Dominika. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Dominika. Ale pojďme začít mapou, kterou má Dominika:

Dominika - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Dominika? Začněme tímto:
Dominika byla posledním z karibských ostrovů, které mají být
kolonizovány Evropany především kvůli tvrdému odporu
rodilých Caribů. Francie postoupila držení Velké Británii v roce
1763, která kolonizovala ostrov v roce 1805. V roce 1980,

dva roky po nezávislosti, se Dominikovo bohatství zlepšilo,
když byla zkorumpovaná a tyranská administrativa nahrazena
Marií Eugenií Charlesem, první ženskou předsedou vlády v
Karibiku , který zůstal v úřadu po dobu 15 let. Dne 18. září
2017 přešel ostrov Hurricane přes ostrov, což způsobilo
rozsáhlé škody na stavbách, silnicích, komunikacích a napájení
a z velké části zničilo kritické zemědělské oblasti.
Geografie - Dominika

Kde je na světě Dominika? Umístění
této země je Karibik, ostrov mezi Karibským mořem a
severním Atlantickým oceánem, asi na půli cesty mezi Puerto
Rico a Trinidad a Tobago. Dominika má celkovou plochu 751
km2, z čehož 751 km2 je země. Takže to je docela malá země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
drsné hory sopečného původu. Nejnižší bod země Dominika je
Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Morne Diablotins 1 447 m. A
klima je tropických; moderoval severovýchodní větry obchodu;
těžké srážky.
Obyvatelé - Dominika
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Dominika. Počet
obyvatel je: 73,897 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? černý 86,6%, smíšený 9,1%, domorodý 2,9%,
jiný 1,3%, nespecifikovaný 0,2% (2001 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Dominika hovoří jazyky Angličtina (oficiální).

A náboženství: (Včetně evangelických 6,7%, adventistů
sedmého dne 6,1%, letnic 5,6%, baptistů 4,1%, metodistů
3,7%, církve boží 1,2%, dalších 1,2%), rastafarijských 1,3%,
svědků Jehovových 1,2 %, jiné 0,3%, žádné 6,1%,
nespecifikováno 1,1% (2001 est.). Kolik let je tady lidem?
33.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 77.2 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: populace je mosly shlukovaná podél pobřeží,
zhruba třetina žije ve farnosti sv. kolem hlavního města Roseau;
vulkanický interiér je řídce osídlený. Hlavní městské oblasti v
zemi Dominika jsou: Roseau (hlavní město) 15,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Dominika
Hlavní město země Dominika je Roseau a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 10 farností; Saint Andrew, svatý David, svatý Jiří, svatý Jan,
svatý Josef, svatý Luke, svatý Marcus, svatý Patrik, svatý
Pavel, svatý Pete. Pokud jde o ekonomiku, Dominika má tyto
důležité průmyslové produkty: mýdlo, kokosový olej, turistika,
kopra, nábytek, cement bloky, obuv. Důležité zemědělské
produkty jsou banány, citrusy, manga, okopaniny, kokosové
ořechy, kakao. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
banány, mýdlo, bobkový olej, zelenina, Grapefruity, pomeranče
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Trinidad a Tobago
15,4%, Jamajka 13,3%, Saúdská Arábie 13%, Svatý Kryštof
a Nevis 11,8%, Guyana 9,3%, Barbados 5,1%, USA 5,1%,
Antigua a Barbuda 4,5%, Egypt 4,1%. Nejdůležitější importní
komodity jsou průmyslové výrobky, stroje a zařízení, potraviny,

chemikálie a nejdůležitější importní partneři jsou USA 23,4%,
Trinidad a Tobago 18,1%, Itálie 8,7%, Spojené království
5,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Dominika a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $12,000 (2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 29% (2009 odhad).
Mapa Dominika
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Dominikánská republika
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Dominikánská republika.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Dominikánská republika. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Dominikánská republika:

Dominikánská republika - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Dominikánská republika?
Začněme tímto: Taino - domorodí obyvatelé Hispaniola před
příchodem Evropanů - rozdělili ostrov na pět náčelníků a území.
Christopher Columbus prozkoumal a nárokoval ostrov na své
první cestě v roce 1492; to se stalo odrazovým můstkem pro
španělské dobytí Karibiku a americké pevniny. V 1697,
Španělsko rozpoznalo francouzskou nadvládu přes západní
třetinu ostrova, který v 1804 se stal Haiti. Zbytek ostrova,
tehdy známý jako Santo Domingo, se snažil získat svou vlastní
nezávislost v roce 1821, ale byl dobyl a vládl Haitians po dobu
22 let; to konečně získalo nezávislost jako Dominikánská
republika v 1844. V 1861, Dominicans dobrovolně se vrátil k
španělské Říši, ale o dva roky později oni zahájili válku, která
obnovila nezávislost v 1865. Dedina nestabilní, většinou
nereprezentativní pravidlo následovalo, zakotveno diktaturou
Rafaela Leonidase Trujilla v letech 1930 až 1961. Juan Bosch
byl v roce 1962 zvolen prezidentem, ale v roce 1963 byl
odložen vojenským pučem. V roce 1965 USA vedly intervenci
uprostřed občanská válka vyvolaná povstáním k obnově
společnosti Bosch. V roce 1966 porazil Joaquin Balaguer v
prezidentských volbách. Balaguer udržoval silné uchopení moci
po většinu z následujících třicátých let, kdy mezinárodní reakce
na chybné volby přiměla jej ke zkrácení jeho funkčního období
v roce 1996. Od té doby se konaly pravidelné konkurenční

volby, v nichž opoziční kandidáti vyhrál předsednictví. Bývalý
prezident Leonel Fernandez Reyna (první volební období 19962000) získal v roce 2004 nové volební období na základě
ústavního pozměňovacího návrhu, který umožňuje prezidentům
sloužit více než jeden termín, a byl později znovu zvolen do
druhého po sobě jdoucího funkčního období. V roce 2012 se
stal prezidentem Danilo Medina Sanchez; byl znovu zvolen v
roce 2016.
Geografie - Dominikánská republika

Kde je na světě Dominikánská
republika? Umístění této země je Karibik, východní dvě třetiny
ostrova Hispaniola, mezi Karibským mořem a severním
Atlantickým oceánem, východně od Haiti. Dominikánská
republika má celkovou plochu 48,670 km2, z čehož 48,320
km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: drsné vysočiny a
hory roztroušené úrodnými údolími. Nejnižší bod země
Dominikánská republika je Lago Enriquillo - 46 m, nejvyšší bod
Pico Duarte 3 098 m. A klima je tropického námořnictva; malé
sezónní změny teploty; sezónní variace v dešťových srážkách.
Obyvatelé - Dominikánská republika
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Dominikánská republika.
Počet obyvatel je: 10,734,247 (7/2017 odhad). Takže toto není
příliš lidnatá země. Kdo tady žije? smíšená 70,4% (mestic /

Indio 58%, mulat 12,4%), černý 15,8%, bílá 13,5%, ostatní
0,3%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Dominikánská republika
hovoří jazyky Spanish (oficiální). A náboženství: římský katolík
95%, ostatní 5%. Kolik let je tady lidem? 28.1 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 78.3 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: pobřežní
vývoj zejména na jižních pobřežních pláních a údolí Cibao, kde
je nejvyšší hustota obyvatelstva; (Cordillera Central). Hlavní
městské oblasti v zemi Dominikánská republika jsou: Santo
Domingo (hlavní město) 2,945 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Dominikánská republika
Hlavní město země Dominikánská republika je Santo
Domingo a typ vlády prezidentská republika. Podívejme se na
administrativní členění - 10 regionů regiony, singulární region);
Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Cibao Norte, Cibao Sur, El
Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama, Valdesia, Yuma. Pokud jde
o ekonomiku, Dominikánská republika má tyto důležité
průmyslové produkty: turistika, zpracování cukru, těžba zlata,
textil, cement, tabák, elektrické součásti, zdravotnické
prostředky. Důležité zemědělské produkty jsou Kakao, tabák,
cukrová třtina, káva, bavlna, rýže, fazole, brambory, kukuřice,
banány; skot, prasata, mléčné výrobky, hovězí maso, vejce.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou zlato, stříbro,
kakao, cukr, káva, tabák, masa, spotřební zboží a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA 47,3%, Haiti
12%, Kanada 7,8%, Indie 6,2% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou ropa, potraviny, bavlna a textilie,

chemikálie a léčivá a nejdůležitější importní partneři jsou US
40,4%, Čína 12,5%, Mexiko 5,2%. Jakým bohatstvím oplývá
Dominikánská republika a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $17,000 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 30.5% (2016 odhad).
Mapa Dominikánská republika
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Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Ekvádor. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země

Ekvádor. Ale pojďme začít mapou, kterou má Ekvádor:

Ekvádor - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Ekvádor? Začněme tímto: Co
je nyní Ekvádor součástí severní incké říše až do doby
španělského dobytí v roce 1533. Quito se stal sídlem španělské
koloniální vlády v roce 1563 a součástí Obrany Nového
Granady v roce 1717. Území Vicerance - Nová Granada
(Kolumbie) , Venezuela a Quito - získaly svou nezávislost mezi
lety 1819 a 1822 a vytvořily federaci známou jako Gran
Colombia. Když Quito ustoupil v roce 1830, tradiční název byl
změněn ve prospěch "republiky rovníku". Mezi lety 1904 a
1942 ztratil Ekvádor území v řadě konfliktů se svými sousedy.
Okrajová válka s Peru, která se rozvinula v roce 1995, byla
vyřešena v roce 1999. Přestože Ekvádor v roce 2004 označil
30 let civilního řízení, toto období bylo poznamenáno politickou
nestabilitou. Protesty v Quito přispěly ke střednědobému
vyloučení tří ekvádorských " poslední čtyři demokraticky
zvolení prezidenti. Koncem roku 2008 voliči schválili novou
ústavu, od jejího získání nezávislosti na Ekvádoru. V dubnu
2017 se konaly všeobecné volby a voliči zvolili prezidenta
Lenina Moreno.
Geografie - Ekvádor

Kde je na světě Ekvádor? Umístění této
země je Západní Jižní Amerika, hraničící s Tichým oceánem na
rovníku, mezi Kolumbií a Peru. Ekvádor má celkovou plochu
283,561 km2, z čehož 276,841 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: pobřežní roviny (costa), mezi-Andské
centrální vysočiny (sierra) a ploché až k východní džungli
(oriente). Nejnižší bod země Ekvádor je Tichý oceán 0 m,
nejvyšší bod Chimborazo 6,267 m. A klima je tropických podél
pobřeží, čímž se stává chladnější ve vnitrozemí ve vyšších
výškách; tropické v amazonské džungli nížiny.
Obyvatelé - Ekvádor
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Ekvádor. Počet obyvatel
je: 16,290,913 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Mestizo (směsný americký a bílý) 71,9%,
Montubio 7,4%, Amerindian 7%, Bílý 6,1%, Afroecuadorian
4,3%, Mulatto 1,9%, Černý 1%, Ostatní 0,4% (2010 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Ekvádor hovoří jazyky
Španělština (kazilština) 93% ), Quechua 4,1%, jiní domorodí
0,7%, zahraniční 2,2%. A náboženství: Římsko-katolický 74%,

Evangelický 10,4%, Jehovův svědek 1,2%, jiný 6,4% (zahrnuje
mormonský buddhista, židovský, duchovný, muslimský,
hinduistický, , Letnička), ateista 7,9%, agnostik 0,1%. Kolik let
je tady lidem? 27.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 77 roků.
Kde tu lidé žijí? Zde: Téměř polovina populace je soustředěna
ve vnitrozemí v andských intermontánních pánvích a údolích, s
velkými koncentracemi také nalezenými podél západního
pobřežního pásu; deštné pralesy na východě jsou řídce
osídlené. Hlavní městské oblasti v zemi Ekvádor jsou:
Guayaquil 2,709 milionů; Quito (hlavní město) 1.726 milionů
(2015).
Vláda a ekonomika - Ekvádor
Hlavní město země Ekvádor je Quito a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 24 provincií (provincias, singular - provincia); Azuay, Bolivar,
Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas,
Galapágy, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi,
Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa
Elena, Santo Domingo de los Tsachilas , Sucumbios,
Tungurahua, Zamora-Chinchipe. Pokud jde o ekonomiku,
Ekvádor má tyto důležité průmyslové produkty: ropy,
zpracování potravin, textil, dřeva výrobky, chemikálie. Důležité
zemědělské produkty jsou banány, káva, kakao, rýže,
brambory, maniok, tapioka, plantejny, cukrová třtina; dobytek,
ovce, prasata, hovězí maso, vepřové maso, mléčné výrobky;
ryby, krevety; balsa dřevo. Nejdůležitějšími exportními

komoditami jsou ropy, banány, řezané květiny, krevety, kakao,
káva, dřevo, ryby a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
US 32.3%, Chile 6.8%, Vietnam 6.6% %, Kolumbie 4,8%,
Rusko 4,6% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
průmyslové materiály, pohonné hmoty a maziva, nepotravné
spotřební zboží a nejdůležitější importní partneři jsou US 23%,
Čína 19%, Kolumbie 8%, Brazílie 4.2%. Jakým bohatstvím
oplývá Ekvádor a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $11,200 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 25.6% (12/2013 est).
Mapa Ekvádor
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Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Egypt. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Egypt. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Egypt:

Egypt - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Egypt? Začněme tímto:
Pravidelnost a bohatství každoroční povodně řeky Nil spolu s
poloizoláží poskytnutými pouštími na východ a západ umožnily
rozvoj jedné z největších civilizací světa. Jednotné království
vzniklo kolem roku 3200 př. Nl a řada dynastie vládla v Egyptě
na příští tři tisíciletí. Poslední rodní dynastie padla Peršanům v
roce 341 př.nl, kteří byli nahrazeni Řekem, Římany a Byzanty.
Právě Arabové zavedli islám a arabský jazyk v 7. století a vládli
v příštích šesti stoletích. Místní vojenská kasta, Mamlukové
převzali kontrolu kolem roku 1250 a nadále vládli po dobytí
Egypta otomanskými Turky v roce 1517. Dokončení
Suezského kanálu v roce 1869 zvýšilo Egypt jako důležitý
světový dopravní uzel. Zjevně proto, aby chránil své investice,
Británie ovládla egyptskou vládu v roce 1882, ale nominální
oddanost k osmanské říši pokračovala až do roku 1914.
Částečně nezávislý na Velké Británii v roce 1922, Egypt získal
plnou suverenitu z Británie v roce 1952. Dokončení Aswan
High Dam v roce 1971 a výsledné Lake Nasser pozměnil
časově uznávané místo řeky Nil v zemědělství a ekologii
Egypta. Rychle rostoucí populace (největší v arabském světě),
omezená orná půda a závislost na Nilu nadále přetěžují zdroje a
stresují společnost. Vláda se snažila splnit požadavky
egyptského obyvatelstva prostřednictvím ekonomických
reforem a masivních investic do komunikace a fyzické

infrastruktury. Inspirován tuniskou revolucí v roce 2010,
egyptské opoziční skupiny vedly demonstrace a pracovní stávy
po celém světě, vyvrcholila vyhození prezidenta Hosniho
Mubaraka v roce 2011. Egyptská armáda převzala národní
vedení až do začátku nového parlamentu na začátku roku 2012;
později tentýž rok vyhrál prezidentské volby Mohamed Morsi.
Po často násilných protestách na jaře 2013 proti Morsiho vládě
a muslimskému bratrství intervenovaly egyptské ozbrojené síly a
odvolaly Morsího z moci v červenci 2013 a nahradily ho
dočasným prezidentem Adly Mansourem. V lednu 2014 voliči
schválili novou ústavu referendem av květnu 2014 zvolili
prezidenta Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novou legislativu v
prosinci 2015, první parlament od roku 2012. Mohamed Morsi
vyhrál prezidentské volby. Po často násilných protestách na jaře
2013 proti Morsiho vládě a muslimskému bratrství
intervenovaly egyptské ozbrojené síly a odvolaly Morsího z
moci v červenci 2013 a nahradily ho dočasným prezidentem
Adly Mansourem. V lednu 2014 voliči schválili novou ústavu
referendem av květnu 2014 zvolili prezidenta Abdelfatta
Elsisiho. Egypt vybral novou legislativu v prosinci 2015, první
parlament od roku 2012. Mohamed Morsi vyhrál prezidentské
volby. Po často násilných protestách na jaře 2013 proti
Morsiho vládě a muslimskému bratrství intervenovaly egyptské
ozbrojené síly a odvolaly Morsího z moci v červenci 2013 a
nahradily ho dočasným prezidentem Adly Mansourem. V lednu
2014 voliči schválili novou ústavu referendem av květnu 2014
zvolili prezidenta Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novou
legislativu v prosinci 2015, první parlament od roku 2012. voliči

schválili novou ústavu referendem av květnu 2014 zvolili
prezidenta Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novou legislativu v
prosinci 2015, první parlament od roku 2012. voliči schválili
novou ústavu referendem av květnu 2014 zvolili prezidenta
Abdelfatta Elsisiho. Egypt vybral novou legislativu v prosinci
2015, první parlament od roku 2012.
Geografie - Egypt

Kde je na světě Egypt? Umístění této
země je Severní Afriku, která hraničí se Středozemním mořem,
mezi Libyí a pásmem Gazy a Rudým mořem severně od Súdánu
a zahrnuje asijský poloostrov Sinaj. Egypt má celkovou plochu
1,001,450 km2, z čehož 995,450 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: obrovská pouštní náhorní plošina přerušená
údolím Nilu a deltou. Nejnižší bod země Egypt je Deprese
Qattara -133 m, nejvyšší bod Mount Katherine 2,629 m. A
klima je ; horké, suché léto se středními zimami.
Obyvatelé - Egypt
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Egypt. Počet obyvatel
je: 97,041,072 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Egyptian 99,6%, ostatní

0,4% (2006 sčítání lidu). Jaké jsou tu požívané jazyky? Egypt
hovoří jazyky Arabština (úřední), anglický a francouzský široce
dohodnutý vzdělanými třídami. A náboženství: Muslim
(převážně sunnitské) 90%, Christian (většina koptské
ortodoxní, jiní křesťané patří arménských apoštolských,
katolických, Maronite, ortodoxní, a Anglikán) 10% (2015 est.).
Kolik let je tady lidem? 23.9 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: přibližně 95% populace žije do 20
km od řeky Nil a jeho delty; rozsáhlé oblasti země zůstávají
řídce osídleny nebo neobývané. Hlavní městské oblasti v zemi
Egypt jsou: Káhiry (hlavního města) 18,772 milionu; Alexandrie
4,778 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Egypt
Hlavní město země Egypt je Káhira a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 27 governorates (muhafazat, singular - muhafazat); Ad
Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar, Al Buhayrah, Al Fayyum, Al
Gharbiyah, Al Iskandariyah (Alexandrie), Al Isma'iliyah
(Ismailia), Al Jizah (Gíza), Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah
(Suay), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id
(Port Said), Dumyat (Damietta), Al Qalyubiyah, Al Uqsur
(Luxor), Al Wadi al Jadid , Janab Sina '(Jižní Sinaj), Kafr ash
Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' (severní Sinaj), Suhaj.
Pokud jde o ekonomiku, Egypt má tyto důležité průmyslové
produkty: textil, potravinářský průmysl, cestovní ruch, chemie,
farmaceutika, uhlovodíky, stavebnictví, cement, kovy, lehké

výrobky. Důležité zemědělské produkty jsou Bavlna, rýže,
kukuřice, pšenice, fazole, ovoce, zelenina; hovězí, bovinní, ovčí,
kozí. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa a ropné
produkty, ovoce a zelenina, kovové výrobky, chemikálie,
zpracované potraviny a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou UAE 12,5%, Saúdská Arábie 7,7%, Itálie 6,5%, Turecko
6,3%, Velká Británie 4,6%, USA 4,5% (2016),. Nejdůležitější
importní komodity jsou stroje a zařízení, potraviny, chemikálie,
výrobky ze dřeva, paliva a nejdůležitější importní partneři jsou
Čína 12,9%, Německo 8,7%, USA 5,3%, Itálie 4,5%,
Turecko 4,3%, Saúdská Arábie 4,1% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Egypt a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $13,000 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 25.2% (2011 odhad).
Mapa Egypt

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Salvador
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Salvador. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Salvador. Ale pojďme začít mapou, kterou má Salvador:

Salvador - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Salvador? Začněme tímto: El
Salvador získal nezávislost od Španělska v roce 1821 a od
Federace Střední Ameriky v roce 1839. 12letá občanská
válka, která stála asi 75 000 životů, byla ukončena v roce
1992, kdy vláda a levicové povstalci podepsali smlouvu, a
politických reforem. Salvador je zasažen jednou z nejvyšších
úmrtí na světě a všudypřítomnými kriminálními gangy.
Geografie - Salvador

Kde je na světě Salvador? Umístění
této země je Střední Ameriky, které hraničí severní části
Tichého oceánu, mezi Guatemalou a Hondurasem. Salvador má
celkovou plochu 21,041 km2, z čehož 20,721 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: většinou hory s úzkým pobřežním
pásem a centrální plošinou. Nejnižší bod země Salvador je
Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Cerro El Pital 2 730 m. A klima
je tropických; období dešťů (květen až říjen); období sucha
(listopad až duben); tropické na pobřeží; mírný v horách.
Obyvatelé - Salvador
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Salvador. Počet

obyvatel je: 6,172,011 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? mestizo 86,3%, bílá 12,7%,
Amerindian 0,2% (Lenca, Kakawira, Nahua-Pipil). Jaké jsou
tu požívané jazyky? Salvador hovoří jazyky Španělština
(oficiální), Nawat (někteří Američané). A náboženství: římský
katolík 50%, protestantský 36%, jiný 2%, žádný 12% (2014
est.). Kolik let je tady lidem? 27.1 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
74.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Přestože je nejmenší zemí ve
Střední Americe má El Salvador populaci, která je 18krát větší
než Belize; nejméně 20% obyvatel žije v zahraničí; vysoká
hustota obyvatel v celém státě, se zvláštním zaměřením na hlavní
město San Salvado. Hlavní městské oblasti v zemi Salvador
jsou: SAN Salvador (kapitál) 1,098 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Salvador
Hlavní město země Salvador je San Salvado a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 14 oddělení (departamentos, singular - departamento);
Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango, Cuscatlan, La Libertad,
La Paz, La Union, Morazan, San Miguel, San Salvador, San
Vicente, Santa Ana, Sonsonate, Usulután. Pokud jde o
ekonomiku, Salvador má tyto důležité průmyslové produkty:
potravinářská výroba, nápoje, ropa, chemikálie, hnojiva, textil,
nábytek, lehké kovy. Důležité zemědělské produkty jsou Káva,
cukr, kukuřice, rýže, fazole, olejnatá semena, bavlna, čirok;
hovězí maso, mléčné výrobky. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou vývoz na moři, káva, cukr, textil a oděvy,

ethanol, chemikálie, a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou (48,3%), Honduras 14,2%, Guatemala 13,5%, Nikaragua
6,5%, Kostarika 4,7% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou suroviny, spotřební zboží, investiční zboží,
pohonné hmoty, ropa, elektřina a nejdůležitější importní partneři
jsou USA 37,9%, Guatemala 10,2% , Mexiko 7,6%, Honduras
6,3% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Salvador a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $8,900 (2017 odhad). To je poměrně nízké číslo.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 34.9% (2015 odhad).
Mapa Salvador

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Rovníková Guinea
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Rovníková Guinea. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Rovníková Guinea. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Rovníková Guinea:

Rovníková Guinea - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Rovníková Guinea? Začněme
tímto: Rovníková Guinea získala nezávislost v roce 1968 po
190 letech španělské vlády; to je jedna z nejmenších zemí v
Africe sestávající z pevniny a pěti obydlených ostrovů. Hlavní
město Malabo se nachází na ostrově Bioko, přibližně 25 km od
pobřeží Kamerunu v Guinejském zálivu. Mezi lety 1968 a 1979
autokratický prezident Francisco Macias Nguema prakticky
zničil všechny politické, hospodářské a sociální instituce v zemi
předtím, než byl v převratu propuštěn jeho synovcem Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo. Prezident Obiang vládl od října
1979 a byl znovu zvolen v roce 2016. Ačkoli nominálně ústavní
demokracie od roku 1991, prezidentské a zákonodárné volby
od roku 1996 byly obecně označeny jako chybné. Prezident
vykonává téměř úplnou kontrolu nad politickým systémem a
vytváří právní a byrokratické překážky bránící politické opozici.
Rovníková Guinea zaznamenala rychlý hospodářský růst kvůli
odhalení velkých ropných rezervací na moři a v posledním
desetiletí se stala třetím největším vývozcem ropy v subsaharské
Africe. Navzdory ekonomickému neočekávanému hospodářství
z produkce ropy, které v posledních letech výrazně zvýšilo
vládní příjmy, pokles celosvětových cen ropy značně zatěžoval
státní rozpočet. Rovníková Guinea se nadále snaží diverzifikovat
své hospodářství a zvýšit zahraniční investice i přes omezené
zlepšení životních podmínek obyvatel.

Geografie - Rovníková Guinea

Kde je na světě Rovníková Guinea?
Umístění této země je Střední Afrika, hraničící s Bílou Biafra,
mezi Kamerunem a Gabonem. Rovníková Guinea má celkovou
plochu 28,051 km2, z čehož 28,051 km2 je země. Takže to
není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: pobřežní pláně se zvedají k vnitřním
kopcům; ostrovy jsou vulkanické. Nejnižší bod země
Rovníková Guinea je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Pico
Basile 3,008 m. A klima je tropických; vždy teplé, vlhké.
Obyvatelé - Rovníková Guinea
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Rovníková Guinea.
Počet obyvatel je: 778,358 (7/2017 odhad). Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? Fang 85,7%, Bubi 6,5%, Mdowe
3,6%, Annobon 1,6%, Bujeba 1,1%, ostatní 1,4%. Jaké jsou
tu požívané jazyky? Rovníková Guinea hovoří jazyky
Španělština (úřední) 67,6%, ostatní (včetně francouzštiny
(oficiální), Fang, Bubi) 32,4% (1994 sčítání lidu). A
náboženství: nominálně křesťanské a převážně římskokatolické,
pohanské praktiky. Kolik let je tady lidem? 19.8 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,

polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 64.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Jen dvě velká
města nad 30.000 lidí (Bata na pevnině a hlavní město Malabo
na ostrově Bioko); malá společenství jsou rozptýlena po celém
pevnině a pěti obydlených ostrovech. Hlavní městské oblasti v
zemi Rovníková Guinea jsou: Malabo (hlavní město) 145,000
(2014).
Vláda a ekonomika - Rovníková Guinea
Hlavní město země Rovníková Guinea je Malabo;
poznámka - na pevnině poblíž Djibloho je vybudováno nové
město Oyala; Malabo je na ostrově Bioko a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 7 provincií (provincie, singulární - provincie); Annobon, Bioko
Norte, Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas.
Pokud jde o ekonomiku, Rovníková Guinea má tyto důležité
průmyslové produkty: ropa, zemní plyn, pilařské. Důležité
zemědělské produkty jsou Káva, kakao , rýže, sladké
křepelky, maniok, tapioka, banány, ořechy z palmového oleje;
hospodářská zvířata; timbe. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou ropné produkty, timbe a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou India 19,4%, Čína 13,5%, Jižní Korea
13,2%, Španělsko 12,3%, Itálie 5,1%, Nizozemsko 5,1%,
USA 4,1% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou ropa
sektorové vybavení, ostatní zařízení, stavební materiály, vozidla
a nejdůležitější importní partneři jsou 23,3%, Španělsko 21,8%,
Čína 12,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Rovníková
Guinea a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $34,900 (2017 odhad). To znamená,

že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 44% (2011 odhad).
Mapa Rovníková Guinea

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Eritrea
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Eritrea. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Eritrea. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Eritrea:

Eritrea - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Eritrea? Začněme tímto: Po
nezávislosti na italské koloniální kontrole v roce 1941 a 10
letech britské administrativní kontroly OSN založila Eritrea jako
autonomní oblast v rámci etiopské federace v roce 1952.
Etiopská plná asociace Eritreje jako provincie o deset let
později vyvolala násilný 30letý boj nezávislost, která skončila v
roce 1991 s eritrejskými povstalci, kteří porazili vládní síly.
Eritreané většinou schválili nezávislost v referendu z roku 1993.
Isaias Afworki je od Eritreje jediný prezident od nezávislosti;
jeho pravidlo, zvláště od roku 2001, bylo vysoce autokratické
a represivní. Jeho vláda vytvořila vysoce militarizovanou
společnost tím, že usilovala o nepopulární program povinného
uvěznění do národních služeb, někdy s neurčitou délkou. Dvou
a půlroční pohraniční válka s Etiopií, která vybuchla v roce
1998, skončila pod záštitou OSN v prosinci roku 2000. Byla
zřízena mírová operace OSN, která monitorovala dočasnou
bezpečnostní zónu o délce 25 km. Borderová komise Eritrea a
Etiopie (EEBC) vytvořená v dubnu 2003 měla za úkol "vymezit
a vymezit hranici koloniální smlouvy založenou na příslušných
koloniálních smlouvách (1900, 1902 a 1908) a použitelném
mezinárodním právu." EEBC dne 30. listopadu 2007 na dálku
vymezil hranici a přiřadil město Badme Eritreji, a to i přes
etiopské udržovací síly od doby války 1998-2000. Eritrea
trvala na tom, že OSN ukončí svou mírovou misi dne 31.
července 2008. Eritrea přijala rozhodnutí o "virtuální

demarkaci" EEBC a opakovaně vyzvala Etiopii, aby odstranila
své jednotky. Etiopie nepřijala rozhodnutí o vymezení a ani
jedna ze stran neuzavřela smysluplný dialog, aby vyřešila tuto
slepotu. Eritrea podléhá několika rezolucím Rady bezpečnosti
OSN (zpočátku v roce 2009 a každoročně obnovuje), která
ukládá zbrojní embargo a zákaz cestování a zmrazení majetku
pro určité osoby, s ohledem na skutečnost, že podpořila
ozbrojené opoziční skupiny v tomto regionu.
Geografie - Eritrea

Kde je na světě Eritrea? Umístění
této země je Východní Afrika, která hraničí s Rudým mořem,
mezi Džibuti a Súdánem. Eritrea má celkovou plochu 117,600
km2, z čehož 101,000 km2 je země. Takže to není nijak velká
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: severovýchodních až kopcovitých terénech a na
jihozápadě na rovinaté roviny. Nejnižší bod země Eritrea je
blízkosti Kulul v rámci severozápadu, Danakil Deprese -75 m,
nejvyšší bod Soira 3,018 m. A klima je horké suché pouštní
proužek podél pobřeží Rudého moře; chladnější a vlhčí v
centrální vysočině (až 61 cm srážek ročně, nejtěžší od června
do září); v.

Obyvatelé - Eritrea
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Eritrea. Počet obyvatel
je: 5,918,919 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? : Tigrinya 55%, Tigre 30%, Saho 4%,
Kunama 2%, Rashaida 2%, Bilen 2%, ostatní (Afar, Beni Amir
, Nera). Jaké jsou tu požívané jazyky? Eritrea hovoří jazyky
Tigrinya (oficiální), arabština (oficiální), anglická (oficiální),
Tigre, Kunama, Afar, ostatní Cushitic jazyky. A náboženství:
muslimský, koptský křesťan, římský katolík, protestant. Kolik
let je tady lidem? 19.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 65.2
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: hustota je nejvyšší ve středu země v
městech Asmara a okolí a Keren; menší osady existují na
severu a na jihu. Hlavní městské oblasti v zemi Eritrea jsou:
Asmara (hlavní město) 804 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Eritrea
Hlavní město země Eritrea je Asmara (Asmera) a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 6 regiony (zobatat, singular - zoba); Anseba, Debub (jižní),
Debubawi K'eyih Bahri (jižní Rudé moře), Gash Barka,
Ma'akel (centrální), Semenawi Keyih Bahri (severní Rudé
moře). Pokud jde o ekonomiku, Eritrea má tyto důležité
průmyslové produkty: potraviny pro zpracování ryb , nápoje,
oděvy a textil, lehká výroba, sůl, cement. Důležité zemědělské
produkty jsou Čirok, čočka, zelenina, kukuřice, bavlna, tabák,
sisal; hospodářská zvířata, kozy;. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou zlato a ostatní nerosty, hospodářská zvířata,

cirok, textil, potraviny, drobný průmysl a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Čína 57,7%, Indie 21,9%, Jižní Korea
4,9%, Srbsko 4,2% (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou stroje, ropné produkty, potraviny, průmyslové výrobky a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 18,1%, Spojené
arabské emiráty 15,4%, Saúdská Arábie 13,7%, Itálie 6,5%
5,3%, Belgie 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Eritrea a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $1,400 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 50% (2004 odhad).
Mapa Eritrea

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Estonsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Estonsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Estonsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Estonsko:

Estonsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Estonsko? Začněme tímto: Po
staletích dánské, švédské, německé a ruské vlády získala
Estonsko v roce 1918 nezávislost. Násilně začleněná do SSSR
v roce 1940 - akce, kterou USA a mnoho dalších zemí nikdy
neuznala - jeho svobodu v roce 1991 s rozpadem Sovětského
svazu. Od doby, kdy poslední ruské jednotky opustily v roce
1994, Estonsko bylo svobodné podporovat hospodářské a
politické vazby se Západem. Do NATO a EU vstoupila na jaře
2004, oficiálně vstoupila do OECD koncem roku 2010 a dne
1. ledna 2011 přijala euro jako svou oficiální měnu.
Geografie - Estonsko

Kde je na světě Estonsko? Umístění
této země je Východní Evropa, hraničící s Baltským mořem a
Finským zálivem, mezi Lotyšskem a Ruskem. Estonsko má
celkovou plochu 45,228 km2, z čehož 42,388 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: bažinaté, nížiny; byt na severu,

kopcovitý na jihu. Nejnižší bod země Estonsko je Baltské moře
0 m, nejvyšší bod suur munamägi 318 m. A klima je námořní;
mokré, mírné zimy, chladné léta.
Obyvatelé - Estonsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Estonsko. Počet
obyvatel je: 1,251,581 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? estonská 68,7%, ruský 24,8%, ukrajinský
1,7%, běloruský 1%, Finn 0,6%, ostatní 1,6%, NS 1,6%
(2011 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Estonsko hovoří
jazyky Estonský (oficiální) 68,5%, ruský 29,6%, ukrajinský
0,6%, jiný 1,2%, nespecifikovaný 0,1% (2011 est.). A
náboženství: Lutheran 9,9%, ortodoxní 16,2%, ostatní křesťané
(včetně metodistů, adventistů sedmého dne, ) 2,2%, ostatní
0,9%, žádné 54,1%, nespecifikováno 16,7% (2011 est.). Kolik
let je tady lidem? 42.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 76.9
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Poměrně rovnoměrné rozložení ve
většině zemí s městskými oblastmi přitahujícími větší a hustší
populace. Hlavní městské oblasti v zemi Estonsko jsou: Tallinn
kapitál) 391 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Estonsko
Hlavní město země Estonsko je Tallinn a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 15 krajů (maakonnad, singular - maakond); Harjumaa (Tallinn),
Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi), Jarvamaa (Paide),
Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa (Haapsalu), Laane-Virumaa

(Rakvere), Parnumaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare),
Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi),
Vorumaa (Voru). Pokud jde o ekonomiku, Estonsko má tyto
důležité průmyslové produkty: potraviny pro ryby , strojírenství,
elektroniku, dřevo a výrobky z dřeva, textil; informační
technologie, telekomunikace. Důležité zemědělské produkty
jsou Obilí, brambor, zelenina; hospodářská zvířata a mléčné
výrobky;. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou strojů a
elektrických zařízení 30%, potravinářských výrobků a nápojů
9%, minerálních paliv 6%, dřeva a výrobků ze dřeva 14%,
výrobků z obecných kovů 7%, nábytku a ložního prádla 11%,
vozidel a dílů 3%, chemikálií 4% (2016 est.) a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Švédsko 17,9%, ve
Finsku 16%, Lotyšsko 9,2%, Rusko 6,5%, Litva 6%,
Německo 5,9%, Norsko 4,1% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje a elektrická zařízení 28%, s minerálními
palivy 11%, potravin a potravinářských výrobků 10 %, vozy
9%, chemické výrobky 8%, kovy 8% (2015 est.) a
nejdůležitější importní partneři jsou Finsko 13%, Německo
11%, Litva 9%, Švédsko 8.3%, Lotyšsko 8.2%, Polsko 7.2%,
Nizozemsko 6.3%, Rusko 5.7% , Čína 4,8% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Estonsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $31,500 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 21.3% (2015 odhad).

Mapa Estonsko
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Etiopie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Etiopie. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Etiopie. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Etiopie:

Etiopie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Etiopie? Začněme tímto:
Unikátní mezi africkými zeměmi, starověká etiopská monarchie
si zachovala svobodu od koloniální vlády s výjimkou
krátkotrvající italské okupace z let 1936-41. V roce 1974
vojenská junta, Derg, zvrhla císaře Haile Selassieho (který vládl
od roku 1930) a založil socialistický stát. Roztrhané krvavými
převraty, povstáními, rozsáhlým suchem a obrovskými
problémy s uprchlíky, režim nakonec v roce 1991 zrušil koalice
povstaleckých sil, Etiopský lidový revoluční demokratický front.
Ústava byla přijata v roce 1994 a v roce 1995 se konaly první
volby s více stranami v Etiopii. V prosinci roku 2000 skončila
mírová smlouva s Eritrea v prosinci 2000. V listopadu 2007,
Eritrea-Etiopská hraniční komise (EEBC) vydala specifické
souřadnice jako prakticky vymezující hranice a vyhlásila, že její
práce skončila. Tvrzení, že EEBC jednal nad rámec svého
mandátu při vydávání souřadnic, Etiopie je nepřijala a
neodvolala vojáky z dříve napadnutých oblastí vyhlášených
EEBC za členy Eritreje. V srpnu 2012 zemřel dlouholetý
předseda vlády Meles Zenawi ve funkci a byl nahrazen jeho
místopředsedou vlády Hailemariamem Desalegnem, který
označil první pokojný přechod moci po desetiletí.
Geografie - Etiopie

Kde je na světě Etiopie? Umístění
této země je Východní Afrika, západně od Somálska. Etiopie
má celkovou plochu 1,104,300 km2, z čehož 1 milionů km2 je
země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: vysoká plošina s centrálním
pohořím děleným Great Rift Valley. Nejnižší bod země Etiopie
je Deprese Danakil -125 m, nejvyšší bod Ras Dejen 4,550 m.
A klima je tropický monzun s širokou topografickou
indukovanou variací.
Obyvatelé - Etiopie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Etiopie. Počet obyvatel
je: 105,350,020. Takže tato země patří mezi nejlidnatější na
světě. Kdo tady žije? Oromo 34,4%, Amara 27%, Somálsko
6,2%, Tigray 6,1%, Sidama 4%, Gurage 2,5%, Welaita 2,3%,
Hadiya 1,7%, Afar (Affar) 1,7% %, Gedeo 1,3%, Silte 1,3%,
Kefficho 1,2%, ostatní 8,8% (2007 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Etiopie hovoří jazyky Oromo (oficiální pracovní jazyk
státu Oromiya) 33,8%, Amharský (oficiální státní jazyk) 29,3%
Státní správa Sumate) 6.2%, Tigrigna (Tigrinya) (oficiální
pracovní jazyk státu Tigray) 5.9%, Sidamo 4%, Wolaytta 2.2%,
Gurage 2%, Afar 1.7. %, Hadiyya 1,7%, Gamo 1,5%, Gedeo

1,3%, Opuuo 1,2%, Kafa 1,1%, ostatní 8,1%, Angličtina
(hlavní cizojazyčný jazyk ve škole), Arabština (2007). A
náboženství: Etiopské pravoslavné 43,5%, muslimské 33,9%,
protestantské 18,5%, tradiční 2,7%, katolické 0,7%, jiné 0,6%
(2007 est.). Kolik let je tady lidem? 17.9 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 62.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Nejvyšší hustota se
vyskytuje v horách severní a střední oblasti země, zejména
kolem centrálně umístěného hlavního města Addis Abeby;.
Hlavní městské oblasti v zemi Etiopie jsou: Dálný východ a
jihovýchod jsou řídce obydlené Addis Abeba (hlavní město)
3.238 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Etiopie
Hlavní město země Etiopie je Addis Abeba a typ vlády
federální parlamentní republika. Podívejme se na administrativní
členění - 9 etnicky založených států (kililoch, singular - kilil) a 2
samosprávné správy (astedaderoch, singular - astedader); Adis
Abeba (Afrika), Afar, Amara (Amhara), Binshangul Gumuz,
Dire Dawa, Gambela Hizboch, Hareri Hizb, Oromiya, Sumale,
na Hizboch (jižní národy, národnosti a národy). Pokud jde o
ekonomiku, Etiopie má tyto důležité průmyslové produkty:
potraviny, nápoje, textil, kůže, oděvy, chemikálie, zpracování
kovů, cement. Důležité zemědělské produkty jsou Obilovin,
kávy, olejnatých semen, bavlny, cukrové třtiny, zeleniny, khatu,
řezaných květin; kůže, dobytek, ovce, kozy; Ryba.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou káva (27%),
olejnatá semena (17% 13%), květiny (7%), živé zvířata (7%),

surové kožené výrobky (3%), masové výrobky (3%), a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA 9.7%,
Saúdská Arábie 9.6% %, SAE 4,9%, Pákistán 4,4% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a letadla (14%,
podle hodnoty), kovy a kovové výrobky, (14%), elektrické
materiály, (13%), ropné produkty (12%), motorových vozidel ,
10%, chemikálie a hnojiva (4%) a nejdůležitější importní
partneři jsou Čína 28,8%, USA 8%, Indie 6,7%, Kuvajt 5%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Etiopie a jak bohatí jsou lidé
v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$2,100 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 29.6%
(2014 odhad).
Mapa Etiopie
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Falklandy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Falklandy. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Falklandy. Ale pojďme začít mapou, kterou má Falklandy:

Falklandy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Falklandy? Začněme tímto:
Ačkoli nejprve viděl anglický navigátor v roce 1592, první
přistání (anglicky) nedošlo až o téměř sto let později v roce
1690 a první osada (francouzština) nebyla založena až v roce
1764. Kolonie byla před dvěma lety převedena do Španělska a
ostrovy byly od té doby předmětem územního sporu, nejprve
mezi Británií a Španělskem, pak mezi Británií a Argentinou.
Spojené království uplatnilo svůj nárok na ostrovy založením
námořní posádky tam v roce 1833. Argentina napadla ostrovy
dne 2. dubna 1982. Britové reagovali expediční silou, která
přistála o sedm týdnů později a po tvrdých bojích přinutila
argentinskou kapitulaci dne 14. června 1982 .Na skončení
nepřátelství a odvolání argentinských sil, administrativa
Spojeného království pokračovala. V reakci na obnovené
výzvy Argentiny, aby Británie opustila kontrolu nad ostrovy,
Geografie - Falklandy

Kde je na světě Falklandy? Umístění
této země je Jižní jižní Amerika, ostrovy v jižním Atlantském

oceánu, asi 500 km východně od jižní Argentiny. Falklandy má
celkovou plochu 12,173 km2, z čehož 12,173 km2 je země.
Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: skalnaté, kopcovité, hornaté s
některými mokrými, zvlněnými pláněmi. Nejnižší bod země
Falklandy je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Mount
Usborne 705 m. A klima je studené mořské; silné západní větry,
oblačno, vlhké; déšť trvá déle než půl dní v roce; průměrné
roční srážky jsou ve Stanley 60 cm; příležitostné sněžení po celý
rok, s výjimkou ledna a února, ale obvykle se nehromadí.
Obyvatelé - Falklandy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Falklandy. Počet
obyvatel je: 3,198. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije?
Falkland Islander 48,3%, Britský 23,1%, Svatý Helenían 7,5%,
Čilský 4,6%, Smíšený 6%, Ostatní 8,5%, Nespecifikováno 2%
(2016 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Falklandy hovoří
jazyky Angličtina 89%, Španělština 7,7%, Ostatní 3,3% ). A
náboženství: Christian 57,1%, ostatní 1,6%, žádná 35,4%, NS
6% (2016 est.). Kolik let je tady lidem? neznámo. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 77.9. Kde tu lidé žijí? Zde: velmi malá
populace, přičemž většina obyvatel žijících v okolí Stanley.
Hlavní městské oblasti v zemi Falklandy jsou: Stanley (kapitál)
2.000 (2014).
Vláda a ekonomika - Falklandy
Hlavní město země Falklandy je Stanley a typ vlády

parlamentní
demokracie
(Legislativní
shromáždění);
samosprávné zámořské území Spojeného království. Podívejme
se na administrativní členění - žádné (zámořské území
Spojeného království, také tvrdí Argentina). Pokud jde o
ekonomiku, Falklandy má tyto důležité průmyslové produkty: a
zpracování vlny; turistika. Důležité zemědělské produkty jsou
krmné a zeleninové plodiny; zvěřina, ovce, mléčné výrobky;
ryby, chobotnice. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
vlna, kůže, maso, zvěřina, ryby, chobotnice a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Španělsko 67,8%, Velká Británie
10%, Namibie 8,9%, USA 7,2% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou palivo, potraviny a nápoje a
nejdůležitější importní partneři jsou , Pobřeží slonoviny 6,7%,
Španělsko 5,7%, Nizozemsko 4,8% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Falklandy a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $96,200 (2012
odhad). To znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Falklandy
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Faerské ostrovy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Faerské ostrovy. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Faerské ostrovy. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Faerské ostrovy:

Faerské ostrovy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Faerské ostrovy? Začněme
tímto: Obyvatelé Faerských ostrovů pocházejí převážně z
Vikingských osadníků, kteří přišli do 9. století. Ostrovy byly od
14. století politicky spojeny s Dánskem. Vysoký stupeň
samosprávy dostal Faerské ostrovy v roce 1948, kteří mají
autonomii ve většině vnitřních záležitostí, zatímco Dánsko je
odpovědné za spravedlnost, obranu a zahraniční záležitosti.
Faerské ostrovy nejsou součástí Evropské unie.
Geografie - Faerské ostrovy

Kde je na světě Faerské ostrovy?
Umístění této země je Severní Evropa, ostrovní skupina mezi
Norským mořem a severním Atlantickým oceánem, asi na půli
cesty mezi Islandem a Norskem. Faerské ostrovy má celkovou
plochu 1,393 km2, z čehož 1,393 km2 je země. Takže to je
docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: drsné, skalnaté, některé nízké vrcholy; útesy
podél většiny pobřeží. Nejnižší bod země Faerské ostrovy je

Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Slaettaratindur 882 m. A
klima je mírné zimy, chladná léta; obvykle zataženo; mlhavé,
větrné.
Obyvatelé - Faerské ostrovy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Faerské ostrovy. Počet
obyvatel je: 50,730 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? Faroese 88% (skandinávský a anglosaský
původ), dánský 7,6%, ostatní 4,4% (zahrnuje islandský,
norský, grónský, filipínský, thajský,. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Faerské ostrovy hovoří jazyky Faroese 93,8%
(odvozeno od starých norštinů), dánské 3,2%, ostatní 3% (. A
náboženství: křesťanský rok 2011) 89,3% (převážně
evangelický luterán), ostatní 0,7%, víc než jedno náboženství
0,2%, žádné 3,8%, nespecifikováno 6% 2011 est.). Kolik let je
tady lidem? 37.6 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 80.5 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: ostrov Streymoy je zdaleka nejlidnatější s více než
40% obyvatelstva; má přibližně dvojnásobný počet obyvatel
jako Eysturoy, druhý nejlidnatější ostrov; sedm obyvatel
ostrovů má méně než 100 obyvatel. Hlavní městské oblasti v
zemi Faerské ostrovy jsou: Torshavn (hlavní město) 21 000
(2014).
Vláda a ekonomika - Faerské ostrovy
Hlavní město země Faerské ostrovy je Torshavn a typ vlády
parlamentní demokracie (Faerský parlament); část Dánského
království. Podívejme se na administrativní členění - žádná (část

Dánského království, samosprávné zámořské správní dělení
Dánska); neexistují žádné administrativní rozdíly prvního řádu,
jak jsou definovány vládou USA, ale. Pokud jde o ekonomiku,
Faerské ostrovy má tyto důležité průmyslové produkty:
rybaření, zpracování ryb, turistika, opravy a renovace malých
lodí. Důležité zemědělské produkty jsou mléko, brambory,
zelenina, ovce, losos, sleď, makrela a rybářská. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ryby a produkty z ryb (97%)
(2017 est.) a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou 17,8%
ve Velké Británii, 17,3% v Rusku, 9,8% v Německu, 9,2% v
Dánsku, 6,5% % (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
zboží pro spotřebu domácnosti, stroje a dopravní prostředky,
pohonné hmoty, suroviny a polotovary, automobily a
nejdůležitější importní partneři jsou Dánsko 26,6%, Německo
10,7%, Čína 10,6%, Norsko 10,2%, Polsko 6,2%, Irsko 5%
% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Faerské ostrovy a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $40,000 (2014 odhad). To znamená, že
životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 4.2% (2012 odhad).
Mapa Faerské ostrovy
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Fidži
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Fidži. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Fidži. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Fidži:

Fidži - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Fidži? Začněme tímto: Fidži se
v roce 1970 stal nezávislým po téměř století jako britská
kolonie. Demokratické pravidlo bylo přerušeno dvěma
vojenskými převraty v roce 1987, způsobenými obavami nad
vládou vnímanou vládnoucí indickou komunitou (potomci
smluvních dělníků přinesených na ostrovy Brity v 19. století).
Převraty a konstituce z roku 1990, která stmelila domorodá
melézská vláda nad Fidži, vedla k těžké indické emigraci; ztráta
populace vyústila v ekonomické obtíže, ale zajistila, že
Melanesians se stal většinou. Nová ústava přijatá v roce 1997
byla spravedlivější. Volné a mírové volby v roce 1999 vyústily v
vládu vedenou Indo-Fijianem, avšak v roce 2000 vyvolal civilní
puč v dlouhém období politických nepokojů. Parlamentní volby,
které se konaly v roce 2001, poskytly Fidži demokraticky
zvolenou vládu vedenou premiérem Laisenií Qaraseovou. V
květnu 2006 byl znovu zvolen Qarase, který byl v prosinci
2006 vyhoštěn vojenským převratem vedeným Commodorem
Voreqe Bainimaramou, který se zpočátku stal prezidentem
prezidenta, ale v lednu 2007 se stal dočasným předsedou vlády.
Po letech politických nepokojů se v září 2014 konaly dlouhé
parlamentní volby, které mezinárodní pozorovatelé považovali
za "věrohodné" a které vedly k opětovnému zvolení
Bainimaramy.
Geografie - Fidži

Kde je na světě Fidži? Umístění této
země je Oceánie, ostrovní skupina v jižním Tichém oceánu, asi
dvě třetiny cesty z Havaje na Nový Zéland. Fidži má celkovou
plochu 18,274 km2, z čehož 18,274 km2 je země. Takže to je
docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: převážně svahy sopečného původu. Nejnižší
bod země Fidži je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Tomanivi 1
324 m. A klima je tropických mořských oblastí ; pouze
nepatrné sezónní teplotní výkyvy.
Obyvatelé - Fidži
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Fidži. Počet obyvatel je:
920,938 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady
žije? iTaukei 56,8% (převážně melanesián s polynézskou
příměsí), indická 37,5%, Rotuman 1,2%, ostatní 4,5% ).. Jaké
jsou tu požívané jazyky? Fidži hovoří jazyky Angličtina
(oficiální), Fijian (oficiální), Hindustani. A náboženství:
protestant 45% (metodista 34,6%, shromáždění Boží 5,7%,
adventisté sedmého dne 3,9% a anglikánský 0,8%),
hinduistický 27,9%, jiný křesťan 10,4% , Muslim 6.3%, Sikh
0.3%, ostatní 0.3%, žádná 0.8% (2007 est.). Kolik let je tady
lidem? 28.9 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Přibližně 70% obyvatel žije na ostrově Viti Levu;

zhruba polovina obyvatel žije v městských oblastech. Hlavní
městské oblasti v zemi Fidži jsou: SUVA (hlavní město) 176
000 (2014).
Vláda a ekonomika - Fidži
Hlavní město země Fidži je Suva (na Viti Levu) a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 14 provincií a jedna závislost; Ba, Bua, Cakaudrove, Kadavu,
Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga a Navosa, Naitasiri,
Namosi, Ra, Rewa, Rotuma, Serua, Tailevu. Pokud jde o
ekonomiku, Fidži má tyto důležité průmyslové produkty:
cestovního ruchu, zpracování cukru, oděvy, kopra, zlato,
stříbro, dřevo, malá chata průmysl. Důležité zemědělské
produkty jsou Cukrová třtina, kokosové ořechy, kasava
(maniok, tapioka), rýže, sladké brambory, banány; dobytek,
prasata, koně, kozy; ryby. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou cukr, oděvy, zlato, dřevo, ryby, melasa,
kokosový olej, minerální vo a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou USA 21,8%, Austrálie 18,1% , NZ 8,5%, Čína
6,2%, Tonga 5,1%, Vanuatu 5,1%, Velká Británie 4,5%,
Kiribati 4,1% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
průmyslové výrobky, stroje a dopravní prostředky, ropné
produkty, potraviny, chemikálie a nejdůležitější importní partneři
jsou NZ 17,1%, Austrálie 17% 15,1%, Čína 15%, Japonsko
6,7% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Fidži a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$9,900 (2017 odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že
se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a

služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 31% (2009 odhad).
Mapa Fidži

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Finsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Finsko. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Finsko. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Finsko:

Finsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Finsko? Začněme tímto: Finska
byla provincie a pak velkolepé království ve Švédsku od 12. do
19. století a autonomní velkovévodství Ruska po roce 1809.
Získalo úplnou nezávislost v roce 1917. Během druhé světové
války Finska úspěšně obhájila svou nezávislost prostřednictvím
spolupráce s Německem a odolal následným invazi Sovětským
svazem - i když s nějakou ztrátou území. V příštím půlstoletí se
Finsko změnilo z hospodářství lesního hospodářství na
rozmanitou moderní průmyslovou ekonomiku; příjmy na
jednoho obyvatele patří mezi nejvyšší v západní Evropě.
Členem EU od roku 1995 byl Finsko jediným severským
státem, který se stal členem jednotné měny eura při jeho
zahájení v lednu 1999. Ve 21. století jsou klíčovým rysem
moderního sociálního státu ve Finsku kvalitní vzdělávání,
podpora rovnosti,
Geografie - Finsko

Kde je na světě Finsko? Umístění

této země je Severní Evropa, hraničící s Baltským mořem,
Botnickým zálivem a Finským zálivem mezi Švédskem a
Ruskem. Finsko má celkovou plochu 338,145 km2, z čehož
303,815 km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
většinou nízkých, rovinných až po rovinných plání roztroušených
jezírkami a nízkými kopci. Nejnižší bod země Finsko je
Baltského moře 0 m, nejvyšší bod Halti (Haltia, Haltitunturi,
Haltiatunturi ) 1 328 m. A klima je za studena; potenciálně
subarktické, ale poměrně mírné kvůli zmírňujícímu vlivu
severoatlantického proudu, Baltského moře a více než 60 000
jezer.
Obyvatelé - Finsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Finsko. Počet obyvatel
je: 5,518,371 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Finština 93,4%, Švédka 5,6%, Ruská
0,5%, Estonská 0,3%, Romani 0,1%, Sami 0,1% (2006). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Finsko hovoří jazyky Finština
(oficiální) 88,3%, Švédština (oficiální) 5,3% .). A náboženství:
Lutheran 72%, pravoslavní 1,1%, ostatní 1,6%,
nespecifikováno 25,3% (2016 est.). Kolik let je tady lidem?
42.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Velká většina lidí se nachází na jihu; severní
vnitrozemí zůstávají řídce vysídlené. Hlavní městské oblasti v
zemi Finsko jsou: Helsinky (hlavní město) 1,18 milionu (2015).

Vláda a ekonomika - Finsko
Hlavní město země Finsko je Helsinki a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 19 oblastí (maakunnat, singular - maakunta (finština),
landskapen, singulární - landskapet (švédština)); Aland
(švédština), Ahvenanmaa (finština); Etela-Karjala (finská),
Sodra Karelen (švédština) [Jižní Karélie]; Etela-Pohjanmaa
(finská), Sodra Osterbotten (švédská) [Jižní Ostrobotní]; EtelaSavo (finská), Sodra Savolax (švédština) [Jižní Savo]; KantaHame (finská), Egentliga Tavastland (švédština); Kainuu
(finština), Kajanaland (švédština); Keski-Pohjanmaa (finská),
Mellersta Osterbotten (švédština) [Central Ostrobothnia];
Keski-Suomi (finská), Mellersta Finsko (švédština) [Střední
Finsko]; Kymenlaakso (finština), Kymmenedalen (švédština);
Lappi (finština), Lappland (švédština); Paijat-Hame (finská),
Paijanne-Tavastland (švédština); Pirkanmaa (finská), Birkaland
(švédská) [Tampere]; Pohjanmaa (finská), Osterbotten
(švédština) [Ostrobothnia]; Pohjois-Karjala (finská), Norra
Karelenová (švédská) [Severní Karélie]; Pohjois-Pohjanmaa
(finština), Norra Osterbotten (švédština) [severní Ostrobothnia];
Pohjois-Savo (finština), Norra Savolax (švédština) [North
Savo]; Satakunta (finština a švédština); Uusimaa (finština),
Nyland (švédština) [Newland]; Varsinais-Suomi (finská),
Egentliga Finsko (Švédština) [Jihozápadní Finsko]. Pokud jde o
ekonomiku, Finsko má tyto důležité průmyslové produkty: kovy
a kovové výrobky, elektronika, stroje a vědecké přístroje,
stavba lodí, celulózy a papíru, potraviny, chemikálie, textil,
oděvy. Důležité zemědělské produkty jsou Ječmene, pšenice,

cukrové řepy, brambor; mléčný skot; ryby. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou elektrických a optických přístrojů a
zařízení, stroje, dopravní prostředky, papír a celulóza,
chemikálie, základní kovy; timbe a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Německo 13,1%, Švédsko o 10,6%, v USA
7,6%, Nizozemsko 6,7%, Rusko 5,7%, Čína 5,2%, Velká
Británie 4,8% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
potraviny, ropa a ropné produkty, chemikálie, dopravní
prostředky, železo a ocel, stroje, počítače , výrobky z
elektronického průmyslu, textilní příze a tkaniny, zrna a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 16,9%, Švédsko
16,1%, Rusko 11,1%, Nizozemsko 8,6% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Finsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $44,000 (2017
odhad). To znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Finsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Francie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Francie. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Francie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Francie:

Francie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Francie? Začněme tímto:
Francie je dnes jednou z nejmodernějších zemí světa a je
vůdcem mezi evropskými národy. Má vlivnou globální roli jako
stálý člen Rady bezpečnosti OSN, NATO, G-7, G-20, EU a
dalších mnohostranných organizací. Francie se v roce 2009
vrátila k integrované vojenské velení NATO, která zrušila
rozhodnutí DE Gaulle z roku 1966 o stažení francouzských sil z
NATO. Od roku 1958 vybudovala hybridní prezidentskoparlamentní řídící systém, který byl odolný vůči nestabilitě, která
se projevila v dřívějších, čistě parlamentních správách. V
posledních desetiletích se její sladění a spolupráce s Německem
staly ústředním bodem hospodářské integrace Evropy, včetně
zavedení společné měny, eura, v lednu 1999. Na počátku 21.
století,
Geografie - Francie

Kde je na světě Francie? Umístění
této země je Západní Evropa, která hraničí s Biskajským
zálivem a Lamanšským průlivem, mezi Belgií a Španělskem,
jihovýchodně od Velké Británie; poblíž Středozemního moře,
mezi Itálií a Španělskem. Francie má celkovou plochu 643,801
km2; 551,500 km2 (metropolitan France), z čehož 640,427
km2; 549,970 km2 (metropolitan France) je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: převážně rovinaté pláně nebo jemně
kopcovité kopce na severu a západě; zbytek je hornatý,
zejména Pyreneje na jihu, ve východních Alpách. Nejnižší bod
země Francie je delta řeky Rhone -2 m, nejvyšší bod Mont
Blanc 4 810 m. A klima je obecně chladné zimy a mírné léto,
ale mírné zimy a horké léto podél Středozemního moře;
občasný silný, chladný, suchý, severní až severozápadní vítr
známý jako mistral.
Obyvatelé - Francie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Francie. Počet obyvatel
je: 67,106,161. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady žije?
keltská a latinská s německými, slovanskými, severoafrickými,

indočínskými, baskickými minoritami. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Francie hovoří jazyky francouzskými (oficiálními)
100%, klesajícími regionálními dialekty a jazyky
(provensálština, bretaňská, alsaská, korsičtina, katalánština,
baskičtina, vlámština, okcitánská, picardská),. A náboženství:
křesťanská (převážně římskokatolická) 63-66%, muslimská 79%, buddhistická 0.5-0.75%, židovská 0.5-0.75% ostatní 0.51.0%, žádné 23-28%. Kolik let je tady lidem? 41.4 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 81.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
velká část populace je soustředěna na severu a jihovýchodě;
ačkoli existuje mnoho městských aglomerací po celé zemi, Paříž
je zdaleka největším městem, přičemž Lyon se umístil na druhé
vzdálené. Hlavní městské oblasti v zemi Francie jsou: Paříži
(hlavní město) 10,843 milionu; Lyon 1,609 milionu; MarseilleAix-en-Provence 1,605 milionu; Lille 1,027 milionu; NiceCannes 967 000; Toulouse 938,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Francie
Hlavní město země Francie je Paříž a typ vlády republika.
Podívejme se na administrativní členění - 18 regionů (regionů,
singulárních regionů); Auvergne-Rhone-Alpes, BourgogneFranche-Comte, Bretagne, Centre-Val de Loire, Korzika,
Grand Est, Guadeloupe, Guyane (Francouzská Guyana),
Hauts-de-France (Horní Francie), Ile-de-France, Martinik,
Mayotte, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitania, Pays de
la Loire Loire), Provence-Alpes-Cote d'Azur, Reunion. Pokud
jde o ekonomiku, Francie má tyto důležité průmyslové

produkty: stroje, chemikálie, automobily, metalurgie, letadla,
elektronika; textilie, zpracování potravin; turistika. Důležité
zemědělské produkty jsou Pšenice, obiloviny, cukrová řepa,
brambory, vinné hrozny; hovězí maso, mléčné výrobky; rybí.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou strojní a dopravní
vybavení, letadla, plasty, chemikálie, farmaceutické výrobky,
železa a oceli, nápoje a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Německo 16%, Španělsko 7,6%, USA 7,3%, Itálie 7,2%,
Velká Británie 7%, Belgie 6.8% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje a zařízení, vozidla, ropa, letadla, plasty,
chemikálie a nejdůležitější importní partneři jsou Německo
19,3%, Belgie 10,6%, Nizozemsko 7,9%, Itálie 7,8%,
Španělsko 7%, USA 5,8%, Čína 5,1% ).. Jakým bohatstvím
oplývá Francie a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $43,600 (2017 odhad). To
znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 14%
(2013 odhad).
Mapa Francie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Francouzská Polynésie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Francouzská Polynésie.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Francouzská Polynésie. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Francouzská Polynésie:

Francouzská Polynésie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Francouzská Polynésie?
Začněme tímto: Francouzové připevňovali různé polynéské
ostrovní skupiny během 19. století. V září 1995 Francie
vyvolala rozsáhlé protesty tím, že obnovila jaderné testování na
atolu Mururoa po tříletém moratoriu. Testy byly zastaveny v
lednu 1996. V posledních letech se autonomie francouzské
Polynésie výrazně rozšířila.
Geografie - Francouzská Polynésie

Kde je na světě Francouzská
Polynésie? Umístění této země je Oceánie, pět souostroví
(Archipel des Tuamotu, Iles Gambier, Iles Markýz, Iles Tubuai,
Společenské ostrovy) v jižní části Tichého oceánu asi v půli
cesty mezi Jižní Amerikou a Austrálií. Francouzská Polynésie
má celkovou plochu 4,167 km2 (118 islands and atolls; 67 are
inhabited), z čehož 3,827 km2 je země. Takže to je docela malá
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: směs drsných vysokých ostrovů a nízkých ostrovů s
útesy. Nejnižší bod země Francouzská Polynésie je Tichý oceán
0 m, nejvyšší bod Mont Orohena 2 241 m. A klima je tropická,
ale mírná.

Obyvatelé - Francouzská Polynésie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Francouzská Polynésie.
Počet obyvatel je: 287,881 (7/2017 odhad). Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? Polynésie 78% Čínská 12%, místní
francouzský 6%, metropolitní French 4%. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Francouzská Polynésie hovoří jazyky French (oficiální)
70%, Polynesian (oficiální) 28,2%, ostatní 1,8% (2012 est.). A
náboženství: protestant 54%, římský katolík 30%, ostatní 10%,
bez vyznání 6%. Kolik let je tady lidem? 31.9 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 77.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina
obyvatelstva žije na společnostech ostrovů, jeden z pěti
souostroví, který zahrnuje nejlidnatější ostrov - Tahiti - s
přibližně 70% národnosti. Hlavní městské oblasti v zemi
Francouzská Polynésie jsou: Papeete (hlavní město) 133 000 ).
Vláda a ekonomika - Francouzská Polynésie
Hlavní město země Francouzská Polynésie je Papeete
(umístěné na Tahiti) a typ vlády Parlamentní demokracie
(shromáždění Francouzské Polynésie); zámořské sdružení
Francie. Podívejme se na administrativní členění - 5 správní
útvary (správní útvary, jednotlivá správní správa): Iles Australes
(ostrovy Austrálie), Iles du Vent (ostrovy větru), Iles Marquises
Ostrovy), Iles Sous-le-Vent (ostrovy Leeward), Iles TuamotuGambier; Pozor - Leeward ostrovy a Návětrné ostrovy tvoří
dohromady Společenské ostrovy (Iles de la Société). Pokud
jde o ekonomiku, Francouzská Polynésie má tyto důležité

průmyslové produkty: turistika, perly, zemědělské zpracování,
ruční práce, fosfáty. Důležité zemědělské produkty jsou
kokosové ořechy, vanilka, zelenina, ovoce, káva; drůbež,
hovězí maso, mléčné výrobky; Ryba. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou kultivované perly, kokosové
výrobky, perleť, vanilka, žraločí maso a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Japonsko 22,2%, Hongkong 21,7%,
Kyrgyzstán 16.8% USA 12,6% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou pohonné hmoty, potraviny, stroje a zařízení a
nejdůležitější importní partneři jsou Francie 28,5%, Jižní Korea
10,7%, USA 9%, NZ 7,8%, Čína 7,2%, Singapur 5,9%.
Jakým bohatstvím oplývá Francouzská Polynésie a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $17,000 (2015 odhad). To je docela dobré. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 19.7% (2009 odhad).
Mapa Francouzská Polynésie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Gabon
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Gabon. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Gabon. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Gabon:

Gabon - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Gabon? Začněme tímto:
Následovat nezávislost na Francii v roce 1960, El Hadj Omar
Bongo Ondimba - jeden z nejdéle vládnoucích vůdců státu na
světě - vládl politické scéně země po čtyři desetiletí (19672009). Prezident Bongo představil na počátku devadesátých let
nominální vícestranný systém a novou ústavu. Nicméně obvinění
z volebních podvodů během místních voleb v prosinci 2002 a
prezidentských voleb v roce 2005 odhalily slabé stránky
formálních politických struktur v Gabonu. Po smrti prezidenta
Bonga v roce 2009 přinesly nové volby svůj syn Ali Bongo
Ondimba. Navzdory omezeným politickým podmínkám
pomohla Gabonova malá populace, bohaté přírodní zdroje a
značná zahraniční podpora, aby se stala jednou ze stabilnějších
afrických zemí. Prezident Ali Bongo Ondimba, kontroverzní
znovuzvolení v srpnu 2016, vyvolalo nebývalé protesty proti
opozici, které vedly ke spálení budovy parlamentu. Volby
napadla opozice poté, co podvodné výsledky byly označeny
mezinárodními volebními pozorovateli. Gabonský Ústavní soud
přezkoumal výsledky voleb, ale rozhodl ve prospěch prezidenta
Bonga, který podpořil své vítězství a prodloužil svůj mandát do
roku 2023.
Geografie - Gabon

Kde je na světě Gabon? Umístění
této země je Střední Afrika, hraničící s Atlantským oceánem na
rovníku mezi republikou Kongo a Rovníkovou Guineou. Gabon
má celkovou plochu 267,667 km2, z čehož 257,667 km2 je
země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: úzká pobřežní rovina;
kopcovitý vnitřek; savana na východě a na jihu. Nejnižší bod
země Gabon je Atlantický oceán 0 m, nejvyšší bod Mont
Iboundji 1,575 m. A klima je tropické; vždy horká, vlhká.
Obyvatelé - Gabon
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Gabon. Počet obyvatel
je: 1,772,255. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije? Bantu
kmeny, včetně čtyř hlavních kmenových seskupení (Fang,
Bapounou, Nzebi, Obamba); jiní Afričané a Evropané, 154
000, včetně 10 700 Francouzů a 11 000 osob dvojího
národního občanství. Jaké jsou tu požívané jazyky? Gabon
hovoří jazyky Francouzština (oficiální), Fang, Myene, Nzebi,
Bapounou / Eschira,. A náboženství: Římský katolík Bandjabi
42,3%, Protestant 12,3%, Jiný křesťan 27,4%, Muslim 9,8%
animist 0,6%, ostatní 0,5%, žádná / žádná odpověď 7,1%
(2012 est.). Kolik let je tady lidem? 18.6 roků. Musíme dodat,

že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 52.1 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: poměrně malá populace
je rozložena do kapes po celé zemi; největší městské centrum je
hlavním městem Libreville, ležícího podél pobřeží Atlantského
oceánu v severozápadním. Hlavní městské oblasti v zemi Gabon
jsou: Libreville (hlavním městě) 707 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Gabon
Hlavní město země Gabon je Libreville a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 9 provincií; Estonsko, Haute-Ogooue, Moyen-Ogooue,
Ngounie, Nyanga, Ogooue-Ivindo, Ogooue-Lolo, OgooueMaritime, Woleu-Ntem. Pokud jde o ekonomiku, Gabon má
tyto důležité průmyslové produkty: těžba ropy a rafinace;
mangan, zlato; chemikálie, opravy lodí, potraviny a nápoje,
textil, řezivo a překližky, cement. Důležité zemědělské produkty
jsou Kakao, káva, cukr, palmový olej, kaučuk; dobytek;
okoume (tropické měkké dřevo); ryby. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropa, dřevo, mangan, uran a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou 45,7%, Čína 14,6%,
Jižní Korea 6,6% % (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, stavební materiály a
nejdůležitější importní partneři jsou Francie 24,7%, Belgie
14,7%, Čína 12,8%, Austrálie 6,7% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Gabon a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $19,300 (2017 odhad). To je
docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady

na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 34.3% (2015 odhad).
Mapa Gabon

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Gambie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Gambie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Gambie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Gambie:

Gambie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Gambie? Začněme tímto:
Gambie získala svou nezávislost od Spojeného království v roce
1965. Geograficky obklopená Senegalem tvořila krátkotrvající
konfederaci Senegambie mezi lety 1982 a 1989. V roce 1991
oba státy podepsaly smlouvu o přátelství a spolupráci, ale od té
doby se napětí přerušovalo . Yahya Jammeh v roce 1994 vedl
vojenský převrat, který svrhl prezidenta a zakázal politickou
činnost. Nová ústava a prezidentské volby v roce 1996, po
nichž následovalo parlamentní hlasování v roce 1997, dokončily
nominální návrat k civilní vládě. Jammeh byl zvolen prezidentem
ve všech dalších volbách, včetně posledního na konci roku
2011. Po 22 letech stále více autoritářské vlády byl prezident
Jammeh poražen svobodnými a spravedlivými volbami v
prosinci 2016. Vzhledem k špatnému záznamu o lidských
právech v Gambii pod Jammehem, zahraniční rozvojoví partneři
se distancovali a podstatně snížili pomoc zemi. Tyto kanály se
mohou znovu otevřít pod vedením prezidenta
Geografie - Gambie

Kde je na světě Gambie? Umístění
této země je Západní Afrika sousedící se severním Atlantickým
oceánem a Senegalem. Gambie má celkovou plochu 11,300
km2, z čehož 10,120 km2 je země. Takže to je docela malá
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: Niva řeky Gambie lemován některými nízkými
kopci. Nejnižší bod země Gambie je Atlantický oceán 0 m,
nejvyšší bod nejmenované převýšení 53 m. A klima je
tropických; horké, deštivé období (červen až listopad);
chladnější období sucha (listopad až květen).
Obyvatelé - Gambie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Gambie. Počet obyvatel
je: 2,051,363 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Mandinka / Jahanka 34%, Fulani /
Tukulur / Lorobo 22,4%, Wolof 12,6%, Jola / Karoninka
10,7%, Serahuleh 6,6%, Serer 3,2%, Manjago 2,1%,
Bambara 1%, Creole / Aku Marabout 0.7% , non-gambijské
5.2%, bez odpovědi 0.6% (2013 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Gambie hovoří jazyky Angličtina (oficiální), Mandinka,
Wolof, Fula, jiné domorodé obyvatelé. A náboženství: Muslim
95.7%, Christian 4.2%, žádná 0.1% ). Kolik let je tady lidem?

21 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 65.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Osídlení roztroušených podél řeky Gambie;
největší města včetně hlavního města Banjul a největšího města
Serekunda se nacházejí u ústí řeky Gambie podél pobřeží
Atlantického oceánu. Hlavní městské oblasti v zemi Gambie
jsou: Banjul (hlavní město) 504.
Vláda a ekonomika - Gambie
Hlavní město země Gambie je Banjul a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 5 regionů, 1 město a 1 obec; Banjul, centrální řeka, kanifing,
dolní řeka, severní břeh, horní řeka, západní pobřeží. Pokud jde
o ekonomiku, Gambie má tyto důležité průmyslové produkty:
arašídy , ovce, kozy arašídy, ryby, kůže, cestovní ruch, nápoje,
zemědělská technika montáž, zpracování dřeva, kovoobrábění,
oblečení. Důležité zemědělské produkty jsou Rýže, ciroku,
arašídy, kukuřice, sezamu, manioku, tapioky, palmových jader;.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou arašídové
produkty, ryby, bavlna, palmové jádra a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Mali 36.3%, Guinea 24.5% 12,3%,
Čína 11,7%, Guinea-Bissau 5,8% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou potraviny, výroba, palivo, stroje a
dopravní prostředky a nejdůležitější importní partneři jsou Cote
dIvoire 13%, Brazílie 12,3%, Čína 11%, Belgie 8,6%, Indie
5,7%, Španělsko 4,7%, Senegal 4,6% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Gambie a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $1,700 (2017

odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 48.4% (2010 odhad).
Mapa Gambie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Gruzie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Gruzie. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Gruzie. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Gruzie:

Gruzie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Gruzie? Začněme tímto: Oblast
dnešní Gruzie obsahovala starověké království Colchis a KartliIberia. Oblast se dostala pod římský vliv v první století, kdy se
křesťanství stalo státním náboženstvím v 330. letech. Nadvláda
Peršanů, Arabů a Turků byla následována gruzínským zlatým
věkem (11.-13. Století), který byl zkrácen mongolskou invazí

roku 1236. Následně osmanské a perské říše soutěžily o vliv v
regionu. V 19. století byla Gruzie absorbována do ruské říše.
Nezávislý tři roky (1918-1921) po ruské revoluci byl násilně
začleněn do SSSR v roce 1921 a znovu získal svou nezávislost,
když se Sovětský svaz rozpustil v roce 1991. Upevnění
veřejného nespokojenosti nad nekontrolovanou korupcí a
neúčinnými vládními službami, následovaný pokusem gruzínské
vlády o manipulaci s parlamentními volbami v listopadu 2003,
se dotkl rozsáhlých protestů, které vedly k rezignaci Eduarda
Ševardnadzeho, prezidenta od roku 1995. V následku tohoto
lidového hnutí, které se stalo známé jako "Rose Revolution ,
"nové volby na počátku roku 2004 přemístily Mikheila
Saakašviliho do moci spolu s jeho stranou Spojeného
národního hnutí (UNM). Pokrok v oblasti tržních reforem a
demokratizace se uskutečnil v letech od nezávislosti, ale tento
pokrok se komplikoval ruskou pomocí a podporou
separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie. Pravidelné
vzplanutí napětí a násilí vyvrcholily pětidenním konfliktem v
srpnu 2008 mezi Ruskem a Gruzií, včetně invaze velkých částí
nesporného georgiánského území. Ruské jednotky se zavázaly
stáhnout z většiny obsazených georgiánských území, ale na
konci srpna 2008 Rusko jednostranně uznalo nezávislost
Abcházie a Jižní Osetie a ruské vojenské síly zůstaly v těchto
oblastech. Milionářský filantrop Bidzina Ivanišviliho
neočekávaný vstup do politiky v říjnu 2011 přinesl rozdělenou
opozici dohromady pod svou gruzínskou koalicí Dream, která
získala většinu míst v parlamentních volbách v říjnu 2012 a
odvolala UNM od moci. Saakašvili, který připustil porážku,

jmenoval Ivanišviliho za premiéra a umožnil gruzínskému snu
vytvořit novou vládu. Giorgi Margvelashvili byl prezidentem 17.
listopadu 2013 a ukončil napjatý rok sdílení moci mezi
Saakašvili a Ivanišvili. Ivanišvili dobrovolně odstoupil z funkce
po prezidentské posloupnosti, a gruzínská legislativa dne 20.
listopadu 2013 potvrdil, že Irakli Garibashvili jako jeho
náhradník. Garibashvili byl nahrazen Giorgim Kvirikashvilim v
prosinci 2015. Kvirikashvili zůstal předsedou vlády po úspěchu
gruzínského snu v parlamentních volbách v říjnu 2016, kdy
strana získala ústavní většinu. Tyto změny ve vedení představují
jedinečné příklady bývalého sovětského státu, které se objevily
za účelem provádění demokratických a mírových vládních
přechodů moci. Populární a vládní podpora integrace se
Západem je v Gruzii vysoká. Vstup do EU a NATO patří mezi
nejvyšší zahraniční cíle země. Kvirikashvili zůstal předsedou
vlády po úspěchu gruzínského snu v parlamentních volbách v
říjnu 2016, kdy strana získala ústavní většinu. Tyto změny ve
vedení představují jedinečné příklady bývalého sovětského
státu, které se objevily za účelem provádění demokratických a
mírových vládních přechodů moci. Populární a vládní podpora
integrace se Západem je v Gruzii vysoká. Vstup do EU a
NATO patří mezi nejvyšší zahraniční cíle země. Kvirikashvili
zůstal předsedou vlády po úspěchu gruzínského snu v
parlamentních volbách v říjnu 2016, kdy strana získala ústavní
většinu. Tyto změny ve vedení představují jedinečné příklady
bývalého sovětského státu, které se objevily za účelem
provádění demokratických a mírových vládních přechodů moci.
Populární a vládní podpora integrace se Západem je v Gruzii

vysoká. Vstup do EU a NATO patří mezi nejvyšší zahraniční
cíle země.
Geografie - Gruzie

Kde je na světě Gruzie? Umístění této
země je Jihozápadní Asie, která hraničí s Černým mořem, mezi
Tureckem a Ruskem, s pramenem země severně od Kavkazu,
která se rozkládá do Evropy; poznámka - Gruzie se považuje
za součást Evropy; geopoliticky lze jej klasifikovat jako
spadající do Evropy, na Blízký východ nebo na obojí. Gruzie
má celkovou plochu 69,700 km2, z čehož 69,700 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: převážně hornaté s velkými
kavkazskými pohořími na severu a malými kavkazskými
pohořími na jihu; Kolkhet'is Dablobi (Kolkhida nížina) se
otevírá k Černému moři na západě; Mtkvari River na východě;
úrodná půda v povodí řeky údolní nížiny a podhůří Kolchidské
nížiny. Nejnižší bod země Gruzie je Černé moře 0 m, nejvyšší
bod Mt'a Shkhara 5,193 m. A klima je teplé a příjemné;
Středomořské jako na pobřeží Černého moře.
Obyvatelé - Gruzie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Gruzie. Počet obyvatel

je: 4,926,330 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Gruzínské 86,8%, Azeri 6,3%, Arménií
4,5%, ostatní 2,3% (zahrnuje ruštinu, Osetín, Yazidi, (V roce
2014). Jaké jsou tu požívané jazyky? Gruzie hovoří jazyky
Gruzínský (oficiální) 87,6%, Azeri 6,2%, Arménský 3,9%,
Ruský 1,2%, jiný 1%. A náboženství: Ortodoxní (oficiální)
83,4%, Muslimský 10,7%, Arménský apoštolský 2,9%
Katolík, svědek Jehovovi, Yazidi, protestant, židovský), žádné
0,5%, nespecifikováno / žádná odpověď 1,2% (2014). Kolik
let je tady lidem? 38.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 76.4
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Osídlení těsně shoduje s centrálním
údolím, s důrazem na hlavní město Tbilisi na východě; menší
městské aglomerace dotují pobřeží Černého moře, přičemž
Bat'umi je největší. Hlavní městské oblasti v zemi Gruzie jsou:
Tbilisi (hlavní město) 1,147 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Gruzie
Hlavní město země Gruzie je Tbilisi a typ vlády
poloprezidentské republiky. Podívejme se na administrativní
členění - 9 regiony (mkharebi, singular - mkhare), 1 město
(kalaki) a 2 autonomní republiky (avtomnoy respubliki, singular
- avtom respublika). Pokud jde o ekonomiku, Gruzie má tyto
důležité průmyslové produkty: ocel, obráběcí stroje, elektrické
spotřebiče, výtěžek (mangan, měď, zlato), chemikálie, výrobky
ze dřeva, víno. Důležité zemědělské produkty jsou Citrusy,
hrozny, čaj, lískové ořechy, zelenina; dobytek. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou vozidla, feroslitiny, hnojiva, ořechy,

kovový šrot, zlato, měď rudy a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Rusko 9.8 %, Turecko 8,2%, Čína 8,1%,
Bulharsko 7,3%, Ázerbájdžán 7,3%, Arménie 7,2%, Německo
4,1% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou pohonné
hmoty, vozidla, stroje a součásti, obiloviny a jiné potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou , Rusko 7%, Irsko 6,5%,
Čína 5,7%, Ázerbájdžán 5,1%, Německo 4,4%, Ukrajina
4,3% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Gruzie a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $10,600 (2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 9.2% (2010 odhad).
Mapa Gruzie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Německo
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Německo. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Německo. Ale pojďme začít mapou, kterou má Německo:

Německo - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Německo? Začněme tímto:
Jako největší evropská ekonomika a druhý nejlidnatější národ
(po Rusku) je Německo klíčovým členem hospodářských,
politických a obranných organizací kontinentu. Evropské
bojové síly ponořily Německo do dvou zničujících světových
válek v první polovině 20. století a opustily zemi, kterou v roce
1945 obývali vítězné spojenecké síly Spojených států, Velké
Británie, Francie a Sovětského svazu. S příchodem studené
války , dva německé státy byly založeny v roce 1949: západní
Spolková republika Německo (FRG) a východní Německá
demokratická republika (GDR). Demokratické FRG se
začlenilo do klíčových západních hospodářských a
bezpečnostních organizací, ES, které se stalo EU, a NATO,
zatímco komunistická NDR byla v první linii sovětské
Varšavské smlouvy. Pokles SSSR a konec studené války
umožňovaly znovusjednocení Německa v roce 1990. Od té
doby Německo vynaložilo značné prostředky na to, aby
přineslo východní produktivitu a mzdy na západní úrovni. V
lednu 1999 zavedlo Německo a 10 dalších zemí EU společnou
evropskou devizovou měnu, euro.
Geografie - Německo

Kde je na světě Německo? Umístění
této země je Střední Evropa, hraničící s Baltským mořem a
Severním mořem, mezi Nizozemskem a Polskem, jižně od
Dánska. Německo má celkovou plochu 357,022 km2, z čehož
348,672 km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: nížiny
na severu, vrcholky v centru, bavorské Alpy na jihu. Nejnižší
bod země Německo je Neuendorf bei Wilster -3,5 m, nejvyšší
bod Zugspitze 2,963 m. A klima je mírné a mořské; chladné,
zakalené, vlhké zimy a léto; příležitostné teplé hory (foehn)
větrné.
Obyvatelé - Německo
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Německo. Počet
obyvatel je: 80,594,017 (7/2017 odhad). Takže tato země patří
mezi nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Němec 91,5%,
Turecký 2,4%, ostatní 6,1% (složená převážně z polštiny,
italštiny, rumunský, Syřan, a řečtiny). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Německo hovoří jazyky německý (oficiální). A
náboženství: římský katolík 29%, protestanti 27%, muslim
4,4%, ortodoxní křesťan 1,9%, ostatní 1,7%, nevznikla ani

členové nezaznamenané náboženské skupiny 36% (2015 est.).
Kolik let je tady lidem? 47.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 80.8
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: nejlidnatější země v Evropě;
poměrně rovnoměrné rozložení ve většině zemí, přičemž
městské oblasti přitahují větší a hustší populaci, zejména v
nejzápadnější části průmyslového státu Severní PorýníVestfálsko,. Hlavní městské oblasti v zemi Německo jsou:
Berlín (hlavní město) 3,563 milionu; Hamburk 1,831 milionu;
Mnichov 1,438 milionu; Kolín nad Rýnem 1,037 milionu
(2015).
Vláda a ekonomika - Německo
Hlavní město země Německo je Berlín a typ vlády
Federální parlamentní republika. Podívejme se na
administrativní členění - 16 států (Laender, singulární - země);
Baden-Württemberg, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko,
Brémy,
Hamburk,
Hesensko,
Meklenbursko-Přední
Pomořansko, Dolní Sasko, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz (Porýní-Falc), Sársko, Sachsen, Sasko-Anhaltsko,
Šlesvicko-Holštýnsko, Thüringen (Durynsko); poznámka Bayern, Sachsen a Thueringen se nazývají svobodnými státy
(Freistaaten, singular - Freistaat), zatímco Hamburg se pyšní
tím, že je Freedom und Hansestadt (Free and Hanseatic City).
Pokud jde o ekonomiku, Německo má tyto důležité
průmyslové produkty: mezi největšími a technologicky
nejvyspělejšími světovými výrobci železa, oceli, uhlí, cementu,
chemikálií, strojů, vozidel, obráběcích strojů, elektroniky,

automobilů, potravin a nápojů, stavby lodí, textilií. Důležité
zemědělské produkty jsou brambory, pšenice, ječmen, cukrová
řepa, ovoce, zelí; mléčné produkty; skotu, prasat, drůbeže.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou motorů, strojů,
chemikálií,
počítačů
a
elektronických
výrobků,
elektrotechnického zařízení, farmaceutických výrobků, kovů,
dopravních prostředků, potravin, textilu, pryže a plastů a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA 8,9%, Francie
8,4%, Velká Británie 7,1% Itálie 5,1%, Rakousko 5%, Polsko
4,5%, Švýcarsko 4,2% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje, zařízení pro zpracování dat, vozidla,
chemikálie, ropa a plyn, kovy, elektrická zařízení, léčiva,
potraviny, zemědělské produkty a nejdůležitější importní
partneři jsou Nizozemsko 13,3%, Čína 7,3%, Francie 7,3%,
Belgie 6,1%, Itálie 5,5% Republika 4,7%, USA 4,6%,
Švýcarsko 4,4%, Rakousko 4,4%, Velká Británie 4,1%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Německo a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$50,200 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 16.7% (2015 odhad).
Mapa Německo

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Ghana
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Ghana. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Ghana. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Ghana:

Ghana - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Ghana? Začněme tímto: Vznikl
spojením britské kolonie Gold Coast s územím Togoland, v
roce 1957 se Ghana stala první subsaharskou zemí v koloniální
Africe, aby získala svou nezávislost. Ghana vykročila v řadě
převratů před tím, než se v roce 1981 dostal do moci
místopředseda Jerry Rawlings a zakázal politické strany. Po
schválení nové ústavy a obnově mnohostranné politiky v roce
1992 získal Rawlings v letech 1992 a 1996 prezidentské volby,
ale v roce 2000 byl ústavně zabráněn, aby běžel na třetí funkční
období. John Kufuor z opozice New Patriotic Party (NPP) ho
uspěl a byl znovu zvolen 2004. John Atta Mills z Národního
demokratického kongresu získal v roce 2008 prezidentské
volby a převzal funkci hlavy státu, ale zemřel v červenci 2012 a
byl ústavně následován jeho viceprezidentem Johnem
Dramanim Mahámem, který následně získal prezidentské volby
v prosinci roku 2012. V roce 2016 však Nana Addo Dankwa
Akufo-addo z JE porazila Maháma a po třetí vítězství
předsednictví Ghany změnilo strany od návratu k demokracii.
Geografie - Ghana

Kde je na světě Ghana? Umístění
této země je Západní Afrika, hraničící s Guinejským zálivem,
mezi Pobřežím slonoviny a Togou. Ghana má celkovou plochu
238,533 km2, z čehož 227,533 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: převážně nízkopodlažní s rozříznutou plošinou
v jižní centrální oblasti. Nejnižší bod země Ghana je Atlantský
oceán 0 m, nejvyšší bod Mount Afadjato 885 m. A klima je
tropických; teplé a poměrně suché na jihovýchodním pobřeží;
horké a vlhké na jihozápadě; horké a suché na severu.
Obyvatelé - Ghana
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Ghana. Počet obyvatel
je: 27,499,924. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady žije? Akan
47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, ovce 13,9%, Ga-Dangme
7,4%, Gurma 5,7%, Guan 3,7%, Grusi 2,5%, Mande 1,1%,
ostatní 1,4% (2010 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Ghana
hovoří jazyky Asante 16%, ovce 14 %, Fante 11,6%, Boron
(Brong) 4,9%, Dagomba 4,4%, Dangme 4,2%, Dagarte
(Dagaba) 3,9%, Kokomba 3,5%, Akyem 3,2%, Ga 3,1%,
ostatní 31,2%. A náboženství: Křesťanská 71,2% 28,3%,
protestanti 18,4%, katolík 13,1%, ostatní 11,4%), muslim

17,6%, tradiční 5,2%, ostatní 0,8%, žádná 5,2% (2010 est.).
Kolik let je tady lidem? 21.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 67
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: populace je soustředěna v jižní
polovina země, přičemž nejvyšší koncentrace byly na pobřežním
pobřeží. Hlavní městské oblasti v zemi Ghana jsou: Kumasi
nebo v jeho blízkosti 2,599 milionu; Accra (hlavní město) 2.277
milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Ghana
Hlavní město země Ghana je Accra a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 10 regionů; Ashanti, Brong-Ahafo, severní, východní, větší
západní, Volta, západní. Pokud jde o ekonomiku, Ghana má
tyto důležité průmyslové produkty: těžba, krátit, lehké výroby,
tavení hliníku, potravinářství, cement, malý komerční objekt
loď, ropa. Důležité zemědělské produkty jsou kakao, rýže,
maniok, maniok, tapioca, arašídy, kukuřice, ořechy, banány;
timbe. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa, zlato,
kakao, dřevo, tuňák, bauxit, hliník, mangan ruda, diamanty,
zahradnické produkty a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Švýcarsko 17,6%, Indie 14,7%, Spojené arabské emiráty
13,4%, Čína 8,9%, Vietnam 5,2%, Nizozemsko 4,2%, Burkina
Faso 4% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
kapitálové vybavení, rafinovaná ropa, potraviny a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 17,3%, Velká Británie 9,7%, USA
7,7%, Belgie 5,1%, Indie 4,6% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Ghana a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější

je zde HDP na obyvatele (PPP): $4,600 (2017 odhad). Toto je
velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 24.2% (2013 odhad).
Mapa Ghana

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Gibraltar
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Gibraltar. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Gibraltar. Ale pojďme začít mapou, kterou má Gibraltar:

Gibraltar - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Gibraltar? Začněme tímto:
Strategicky důležité, Gibraltar byl neochotně postoupen k Velké
Británii Španělskem v 1713 smlouvě z Utrechtu; britská
posádka byla formálně prohlášena za kolonii v roce 1830. V
referendu, který se konal v roce 1967, hlasovali Gibraltáři
převážně, že zůstanou britskou závislostí. Následné udělení
autonomie v roce 1969 Spojeným královstvím vedlo Španělsko
k uzavření hranice a odstranění všech komunikačních spojení.
Mezi lety 1997 a 2002 uspořádaly Spojené království a
Španělsko řadu rozhovorů o vytvoření dočasné společné
suverenity nad Gibraltáru. V reakci na tyto rozhovory
gibraltarská vláda koncem roku 2002 volala referendum, ve
kterém většina občanů hlasovala převážně proti jakémukoli
sdílení suverenity se Španělskem. Od konce roku 2004
uspořádaly ve Španělsku, Velké Británii a Gibraltaru rozhovory
o tripartitách s cílem společně řešit problémy, které mají vliv na
místní obyvatelstvo, a pokračuje práce na dohodách o
spolupráci v oblastech, jako jsou daňové a finanční služby;
komunikace a námořní bezpečnost; politické, právní a celní
služby; ochrana životního prostředí; a vzdělávání a vízové 
služby. V roce 2007 vstoupila v platnost nová non-koloniální
ústav a Evropský soud prvního stupně uznal právo Gibraltaru
regulovat svůj vlastní daňový režim v prosinci 2008. Spojené
království si ponechává odpovědnost za obranu, zahraniční
vztahy, vnitřní bezpečnost a finanční stabilitu. Španělsko a

Spojené království nadále rozšiřují území. Během roku 2009
spor o nárok Gibraltaru na teritoriální vody rozšiřující se na tři
míle vedl k pravidelným nenásilným námořním konfrontacím
mezi námořními hlídkami Španělska a Spojeného království a v
roce 2013, Britové zaznamenali rekordní počet vstupů
španělských plavidel do vody nárokované Gibraltarem po
sporu o vytvoření umělého útesu v těchto vodách Gibraltaru.
Španělsko obnovilo požadavek na případné navrácení
Gibraltaru do španělské kontroly po volbě Británie z června
2016 opustit EU, Londýn však odmítl jakoukoli souvislost mezi
hlasováním a jeho budoucím závazkem vůči Gibraltaru.
Evropská komise uvedla, že Spojené království bude muset
dosáhnout samostatné dvoustranné dohody se Španělskem, aby
se Gibraltar mohl vztahovat na širší smlouvu o ukončení EU v
Unii. ale Londýn odmítl jakoukoli souvislost mezi hlasováním a
jeho budoucím závazkem vůči Gibraltaru. Evropská komise
uvedla, že Spojené království bude muset dosáhnout
samostatné dvoustranné dohody se Španělskem, aby se
Gibraltar mohl vztahovat na širší smlouvu o ukončení EU v Unii.
ale Londýn odmítl jakoukoli souvislost mezi hlasováním a jeho
budoucím závazkem vůči Gibraltaru. Evropská komise uvedla,
že Spojené království bude muset dosáhnout samostatné
dvoustranné dohody se Španělskem, aby se Gibraltar mohl
vztahovat na širší smlouvu o ukončení EU v Unii.
Geografie - Gibraltar

Kde je na světě Gibraltar? Umístění
této země je Jihozápadní Evropa, hraničící s Gibraltarským
průlivem, který spojuje Středozemní moře a severní Atlantický
oceán, na jižním pobřeží Španělska. Gibraltar má celkovou
plochu 6.5 km2, z čehož 6.5 km2 je země. Takže to je docela
malá země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: úzká pobřežní nížina Gibraltarská skála. Nejnižší
bod země Gibraltar je Středozemní moře 0 m, nejvyšší bod
Gibraltarská skála 426 m. A klima je Středozemní moře s
mírnými zimami a teplé léto.
Obyvatelé - Gibraltar
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Gibraltar. Počet obyvatel
je: 29,396 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Gibraltarista 79%, ostatní Britové 13,2%, Španělští
2,1%, Marocké 1,6%, Ostatní EU 2,4%, Ostatní 1,6% .). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Gibraltar hovoří jazyky Angličtina
(používá se ve školách a pro oficiální účely), španělština,
italština, portugalština. A náboženství: Římský katolík 72,1%,
církev Anglie 7,7%, ostatní křesťané 3,8%, muslimští 3,6%,
židovští 2,4%, hinduisté 2%, jiní 1,1%, žádný 7,1%,

nespecifikováno 0,1% (2012 est.). Kolik let je tady lidem?
34.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 79.6 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: neznámo. Hlavní městské oblasti v zemi Gibraltar
jsou: Gibraltar (kapitál) 29,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Gibraltar
Hlavní město země Gibraltar je Gibralta a typ vlády
parlamentní
demokracie
(parlament);
samosprávným
zámořským územím Velké Británie. Podívejme se na
administrativní členění - žádný (zámořské území Spojeného
království). Pokud jde o ekonomiku, Gibraltar má tyto důležité
průmyslové produkty: cestovní ruch, bankovnictví a finance,
opravy lodí, tabák. Důležité zemědělské produkty jsou žádná.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou (hlavně zpětného
vývozu) ropy 51%, výrobky zpracovatelského průmyslu (2010
est.), a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Španělsko
22,5%, Polsko 16,7%, Nizozemsko 15,1%, Velká Británie
9,9%, Belgie 8,5%, Pobřeží slonoviny 5%, Lebanon 4,2%
(2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou paliva, výrobky
zpracovatelského průmyslu , potraviny a nejdůležitější importní
partneři jsou USA 22,3%, Indie 15,2%, Itálie 11,2%,
Španělsko 8,6%, Nizozemsko 7,2%, Velká Británie 6,1%,
Řecko 5,3%, Francie 4,3% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Gibraltar a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $61,700 (2014 odhad). To znamená,
že tady lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s

ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Gibraltar

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Řecko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Řecko. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Řecko. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Řecko:

Řecko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Řecko? Začněme tímto: Řecko
získalo nezávislost od Osmanské říše v roce 1830. Během
druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století postupně
přidávaly sousední ostrovy a území, většinou s řeckým jazykem.
Ve druhé světové válce bylo nejprve Řecka napadeno Itálií
(1940) a následně obsazeno Německem (1941-44); boje
vydržely v prodloužené občanské válce mezi podporovateli
krále a jinými antikomunistickými a komunistickými povstalci.
Po porážce v roce 1949 nastoupilo Řecko do NATO v roce
1952. V roce 1967 se skupina vojenských důstojníků chopila
moci a zřídila vojenskou diktaturu, která pozastavila mnoho
politických svobod a donutila krále opustit zemi. V roce 1974,
po zhroucení diktatury, demokratické volby a referendum
vytvořily parlamentní republiku a zrušily monarchii. V roce 1981
přistoupilo Řecko k ES (nyní EU); stala se 12. členem
Evropské hospodářské a měnové unie (EMU) v roce 2001.
Řecko trpí silnou hospodářskou krizí od konce roku 2009,
kvůli téměř desetiletí chronické nadměrné a strukturální rigidity.
Od roku 2010 Grécko uzavře s Evropskou komisí, Evropskou
centrální bankou (ECB), MMF a třemi s Evropským
mechanismem stability (ESM) tři záchranné dohody. Řecká
vláda souhlasila se svou současnou záchranou v hodnotě 96
miliard dolarů v srpnu 2015, která bude uzavřena v srpnu roku
2018. Řecko uzavře s Evropskou komisí, Evropskou centrální

bankou (ECB), MMF a třemi s Evropským mechanismem
stability (ESM) tři záchranné dohody. Řecká vláda souhlasila se
svou současnou záchranou v hodnotě 96 miliard dolarů v srpnu
2015, která bude uzavřena v srpnu roku 2018. Řecko uzavře s
Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou (ECB), MMF
a třemi s Evropským mechanismem stability (ESM) tři
záchranné dohody. Řecká vláda souhlasila se svou současnou
záchranou v hodnotě 96 miliard dolarů v srpnu 2015, která
bude uzavřena v srpnu roku 2018.
Geografie - Řecko

Kde je na světě Řecko? Umístění
této země je Jižní Evropa, sousedící s Egejským mořem,
Jónským mořem a Středozemním mořem, mezi Albánií a
Tureckem. Řecko má celkovou plochu 131,957 km2, z čehož
130,647 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
hornaté s rozsahem do moře jako poloostrovy nebo řetězy
ostrovů. Nejnižší bod země Řecko je Středozemní moře 0 m,
nejvyšší bod Mount Olympus 2 917 m. A klima je ; mírné,
vlhké zimy; horké a suché léta.

Obyvatelé - Řecko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Řecko. Počet obyvatel
je: 10,768,477 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? populace: řečtina 93%, ostatní (cizí
občané) 7% (sčítání lidu 2001). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Řecko hovoří jazyky Řecký (oficiální) 99%, ostatní (včetně
anglicky a francouzsky) 1%. A náboženství: řeckokatolický
(oficiální) 98%, Muslim 1,3%, ostatní 0,7%. Kolik let je tady
lidem? 44.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 80.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Jedna třetina populace žije v a kolem
metropolitního Atén; zbytek země má mírnou hustotu
obyvatelstva smíšený se značnými městskými uskupeními.
Hlavní městské oblasti v zemi Řecko jsou: Atény (hlavní město)
3.052 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Řecko
Hlavní město země Řecko je Atény a typ vlády parlamentní
republika. Podívejme se na administrativní členění - 13 oblastí
(periférie, singulární - perifereia) a 1 autonomní klášterní stát
(aftonomi monastiki politeia); Agion Oros, Anatoliki Makedonie
a Thrákie, Attiki (Attika), Dytiki Ellada (Západní Řecko),
Dytiki Makedonie (Západní Makedonie), Ionia Nisia (Iónské
ostrovy), Ipeiros (Epirus), Kentriki Kréta, Notio Aigaio (jižní
Egejské moře), Peloponés (Peloponés), Sterea Ellada (Střední
Řecko), Thessalia (Thessaly), Voreio Aigaio (severní Egejské
moře). Pokud jde o ekonomiku, Řecko má tyto důležité
průmyslové produkty: cestovní ruch, zpracování potravin a

tabáku, textil, chemikálie, kovové výrobky; hornictví, ropné.
Důležité zemědělské produkty jsou Pšenice, kukuřice, ječmene,
cukrové řepy, olivy, rajčata, víno, tabák, brambory; hovězí
maso, mléčné výrobky. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou potraviny a nápoje, výrobky zpracovatelského průmyslu,
ropné produkty, chemikálie, textil a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Itálie 11,2%, v Německu o 7,7%,
Kypr o 6,4%, Turecko 5,3%, Bulharsko 5,2%, USA 4,3%,
Velká Británie 4,2% , Libanon 4,1% (2016),. Nejdůležitější
importní komodity jsou stroje, dopravní zařízení, pohonné
hmoty, chemikálie a nejdůležitější importní partneři jsou
Německo 11,1%, Itálie 8,8%, Čína 6,6%, Rusko 6,4%,
Nizozemsko 5,5%, Irák 5,4%, Francie 4,4%. Jakým
bohatstvím oplývá Řecko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $27,800 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 36% (2014 odhad).
Mapa Řecko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Grónsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Grónsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Grónsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Grónsko:

Grónsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Grónsko? Začněme tímto:
Grónsko, největší ostrov na světě, je asi 81% kryté ledem.
Vikingové se dostali na ostrov z 10. století z Islandu; Dánská
kolonizace začala v 18. století a Grónsko se stalo nedílnou
součástí dánské říše v roce 1953. V roce 1973 se připojilo k
Evropskému společenství (nyní EU) s Dánskem, avšak v roce
1985 se vzdalo sporů zaměřených na přísné rybolovné kvóty.
Grónsko zůstává členem Asociace přidružených zemí a území v
zemích EU. Grónsku byla udělena samospráva v roce 1979
dánským parlamentem; zákon vstoupil v platnost v následujícím
roce. Grónsko hlasovalo ve prospěch zvýšené samosprávy v
listopadu 2008 a získalo větší odpovědnost za vnitřní záležitosti,
když byl zákon o grónské samosprávě v červnu 2009
podepsán zákonem.
Geografie - Grónsko

Kde je na světě Grónsko? Umístění této
země je Severní severní Amerika, ostrov mezi Arktickým

oceánem a severním Atlantickým oceánem, severovýchod
Kanady. Grónsko má celkovou plochu 2,166,086 km2, z čehož
2,166,086 km2 (410,449 km2 ice-free, 1,755,637 km2 icecovered) je země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: ploché až
postupně svažující se ledová střecha pokrývají všechny kromě
úzkého, hornatého, neplodného, skalnatého pobřeží. Nejnižší
bod země Grónsko je Atlantický oceán 0 m, nejvyšší bod
Gunnbjorn Fjeld 3,694 m. A klima je arktický k subarktickému;
chladné léto, studené zimy.
Obyvatelé - Grónsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Grónsko. Počet
obyvatel je: 57,713 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? Inuit 88%, dánské a zbylých 12% (2010 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Grónsko hovoří jazyky Grónský
(východní Inuit) (oficiální), dánský (oficiální), angličtina. A
náboženství: Evangelical Lutheran, tradiční Inuit duchovní
přesvědčení. Kolik let je tady lidem? 33.9 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 72.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Vypořádání se soustředil
na jihozápadní pobřeží, s omezeným osídlením rozptýlených
podél zbývajícího pobřeží; interiér je neobývaný. Hlavní
městské oblasti v zemi Grónsko jsou: NUUK (hlavní město) 17
000 (2014).
Vláda a ekonomika - Grónsko
Hlavní město země Grónsko je Nuuk (Godthaab) a typ

vlády parlamentní demokracie (parlament Grónska nebo
Inatsisartut); část Dánského království. Podívejme se na
administrativní členění - 4 obce (kommuner, singulární komunu);
Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. Pokud jde o
ekonomiku, Grónsko má tyto důležité průmyslové produkty:
ryby (zejména krevety a halibut grónský); zlata, zinku,
anorthositu a ruby; řemesla, kůže, malé loděnice. Důležité
zemědělské produkty jsou ovce, krávy, soby, rybí.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ryby a rybí
produkty 91% (2015 est.), a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Dánsko 81,2%, v Portugalsku o 8,3% (2016),.
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a dopravní
prostředky, průmyslové výrobky, potraviny, ropné produkty a
nejdůležitější importní partneři jsou Dánsko 72,2 %, Švédsko
9,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Grónsko a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $37,600 (2015 odhad). To znamená, že životní úroveň
je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 16.2% (2015 odhad).
Mapa Grónsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Grenada
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Grenada. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Grenada. Ale pojďme začít mapou, kterou má Grenada:

Grenada - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Grenada? Začněme tímto:
Indiáni Caribu obývali Grenadu, když Kryštof Kolumbus
objevil ostrov v roce 1498, ale to zůstalo nekolonizované už
více než století. Francouzská osídlili Grenadu v 17. století,
založili cukrovrstvá a dováželi velké množství afrických otroků.
Velká Británie vzala ostrov v roce 1762 a intenzivně rozšířila
výrobu cukru. V 19. století kakao nakonec předčil cukr jako
hlavní vývozní plodinu; v 20. století se muškátový oříšek stal
hlavním vývozem. V roce 1967 Británie poskytla Grenadě
autonomii ve svých vnitřních záležitostech. Plná nezávislost byla
dosažena v roce 1974, čímž se Grenada stala jednou z
nejmenších nezávislých zemí na západní polokouli. Grenada
byla zabavena marxistickou vojenskou radou dne 19. října
1983. O šest dní později byl ostrov napaden americkými silami
a těmi ze šesti dalších karibských národů, která rychle zachytila 
vodce a jejich stovky kubánských poradců. Volné volby byly
obnoveny v následujícím roce a od té doby pokračovaly.
Geografie - Grenada

Kde je na světě Grenada? Umístění
této země je Karibik, ostrov mezi Karibským mořem a
Atlantickým oceánem, severně od Trinidadu a Tobaga. Grenada
má celkovou plochu 344 km2, z čehož 344 km2 je země. Takže
to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: vulkanické původem s centrálními
horami. Nejnižší bod země Grenada je Karibské moře 0 m,
nejvyšší bod Mount Saint Catherine 840 m. A klima je
tropický; temperované severovýchodní větrné turistiky.
Obyvatelé - Grenada
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Grenada. Počet obyvatel
je: 111,724 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? africký sestup 82,4%, smíšený 13,3%, východní
indický 2,2%, jiný 1,3%, nespecifikovaný 0,9% (2011 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Grenada hovoří jazyky angličtina
(oficiální), francouzská patois. A náboženství: Protestant 49,2%
(zahrnuje letniční 17,2%, adventist sedmého dne 13,2%,
anglikánský 8,5%, baptistický 3,2%, církev boží 2,4%,
evangelický 1,9%, metodista 1,6%, jiný 1,2%), římský katolík
36%, svědků Jehovových 1.2 %, Rastafarian 1,2%, ostatní
5,5%, žádné 5,7%, nespecifikováno 1,3% (2011 est.). Kolik
let je tady lidem? 31.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 74.5

roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Přibližně třetina populace se nachází
v hlavním městě St. populace ostrova se soustředí podél
pobřeží. Hlavní městské oblasti v zemi Grenada jsou: Saint
George's (hlavní město) 38,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Grenada
Hlavní město země Grenada je Saint Georges a typ vlády
parlamentní
demokracie
(parlament);
království
Commonwealthu. Podívejme se na administrativní členění - 6
farností a 1 závislost; Carriacou a Petite Martinique, Saint
Andrew, Saint David, Saint George, Saint John, Saint Mark,
Saint Patrick. Pokud jde o ekonomiku, Grenada má tyto
důležité průmyslové produkty: potraviny a nápoje, textil,
světelnou operace, turistika, konstrukce. Důležité zemědělské
produkty jsou banány, kakao, muškátový oříšek, muškátový
květ, citrusů, avokádo, okopaniny, cukrová třtina, kukuřice,
zeleniny. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
muškátový oříšek, banány, kakao, ovoce a zelenina, oděvy,
muškátový květ a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
USA 28,4%, Japonsko 11%, Dominica 7,9%, St. Lucia 7,6%,
Nizozemsko 5,2%, 4,9% Barbados, Svatý Kryštof a Nevis o
4,8% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny,
průmyslové zboží, stroje, chemikálie, paliva a nejdůležitější
importní partneři jsou USA 32,7%, Trinidad a Tobago 23,5%,
Čína 6%, Japonsko 4,6% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Grenada a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $14,700 (2017 odhad). To je docela
dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na

místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 38% (2008 odhad).
Mapa Grenada

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Guam
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Guam. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Guam. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Guam:

Guam - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Guam? Začněme tímto:
Španělsko postoupilo Guam do USA v roce 1898. Zachyceno
Japonci v roce 1941, to bylo znovu o tři roky později.
Vojenské instalace na ostrově jsou některé z strategicky
nejdůležitějších amerických základen v Pacifiku.
Geografie - Guam

Kde je na světě Guam? Umístění
této země je Oceánie, ostrov v severním Tichém oceánu, asi tři
čtvrtiny cesty z Havaje na Filipíny. Guam má celkovou plochu
544 km2, z čehož 544 km2 je země. Takže to je docela malá
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: vulkanický původ, obklopený korálovými útesy;
relativně plochá korálová vápencová plošina (zdroj nejvíce
sladké vody), se strmými pobřežními útesy a úzkými pobřežními
pláněmi na severu, nízkými kopci v centru, pohořím v jižním.
Nejnižší bod země Guam je Tichém oceánu 0 m, nejvyšší bod
Mount Lamlam 406 m. A klima je tropických mořských;
obecně teplé a vlhké, moderované severovýchodními větry
obchodu; období sucha (od ledna do června), období dešťů
(červenec až prosinec); malé sezónní změny teploty.

Obyvatelé - Guam
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Guam. Počet obyvatel
je: 167,358 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Chamorro 37,3%, Filipínský 26,3%, bílý 7,1%,
Chuukese 7%, korejský 2,2%, ostatní Pacifik ostrovan 2%, jiní
2% Asie, %, Japonština 1,5%, Pohanská 1,4%, smíšená 9,4%,
ostatní 0,6% (v roce 2010). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Guam hovoří jazyky Angličtina 43,6%, filipínština 21,2%,
Chamorro 17,8%, ostatní tichomořské ostrovní jazyky 10%,
asijské jazyky 6,3%, ostatní 1,1% (2010 est.). A náboženství:
Římskokatolická 85%, ostatní 15% (rok 1999). Kolik let je
tady lidem? 29 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 76 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Na ostrově neexistují velká města, ačkoli velká
vesnice (obce) přitahují hodně obyvatelstva; největší z nich je
Dededo. Hlavní městské oblasti v zemi Guam jsou: Hagatna
(hlavní město) 143,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Guam
Hlavní město země Guam je Hagåtña (Agana) a typ vlády
prezidentské demokracie; samosprávným unincorporated území
Spojených států. Podívejme se na administrativní členění žádný (území USA). Pokud jde o ekonomiku, Guam má tyto
důležité průmyslové produkty: národní obrany, cestovního
ruchu, stavebnictví, překladiště služby, betonové výrobky, tisk a
publikování, zpracování potravin, textilu. Důležité zemědělské
produkty jsou ovoce, kopra, zelenina; vejce, vepřové maso,
drůbež, hovězí maso. Nejdůležitějšími exportními komoditami

jsou překládka rafinovaných ropných produktů, stavebních
materiálů, ryb, potravin a nápojů a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Palau 20,3%, Japonsko 5,1% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou ropa a ropné produkty,
potraviny, vyrobené zboží a nejdůležitější importní partneři jsou
Singapur 32,1%, Japonsko 30,6%, Jižní Korea 8,4%,
Hongkong 8,1%. Jakým bohatstvím oplývá Guam a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $30,500 (2013 odhad). To znamená, že životní úroveň
je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 23% (2001 odhad).
Mapa Guam

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Guatemala
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Guatemala. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Guatemala. Ale pojďme začít mapou, kterou má Guatemala:

Guatemala - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Guatemala? Začněme tímto:
Mayská civilizace vzkvétala v Guatemale a okolních oblastech
během prvního tisíciletí nl Po téměř třech století jako španělská
kolonie získala Guatemala svou nezávislost v roce 1821. Během
druhé poloviny 20. století zažila řadu vojenských a civilních
vlád, stejně jako 36letá partyzánská válka. V roce 1996 vláda
podepsala mírovou dohodu, která formálně ukončila vnitřní
konflikt, který zanechal více než 200 000 lidí, a podle odhadů
vytvořil přibližně 1 milion uprchlíků.
Geografie - Guatemala

Kde je na světě Guatemala?
Umístění této země je Střední Amerika, hraničící se severním
Tichým oceánem, mezi El Salvador a Mexikem a hraničící s
Hondurasským zálivem (Honduras) s Belize. Guatemala má
celkovou plochu 108,889 km2, z čehož 107,159 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: dva horské řetězce východ-západ
rozdělují zemi na tři oblasti: hornaté vysočiny, pobřeží Tichého
oceánu jižně od hor a rozsáhlé severní Petenské nížiny. Nejnižší
bod země Guatemala je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Volcan

Tajumulco 4,220 m (nejvyšší bod ve střední Americe ). A klima
je tropický; horké, vlhké v nížinách; chladnější v horách.
Obyvatelé - Guatemala
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Guatemala. Počet
obyvatel je: 15,460,732 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? mestizo (španělština - španělština místní španělština) a evropská 60,1%, Maya 39,3% (K'iche
11,3%, Q'eqchi 7,6%, Kaqchikel 7,4%, Mam 5,5%, ostatní
7,5% , non-mestic 0,15% (Xinca (původních, non-Maya),
Garifuna (mixed západní a střední Afriky, Island Carib a
Arawak)), ostatní 0,5% (2001 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Guatemala hovoří jazyky španělština (úřední) 68,9%,
Maya jazyky 30.9 % (K'iche 8,7%, Q'eqchi 7%, Mam 4,6%,
Kaqchikel 4,3%, ostatní 6,3%), ostatní 0,3% (včetně Xinca a
Garifuna) Římsko-. A náboženství: katolické, protestantské,
domorodé mayské víry. Kolik let je tady lidem? 22.1 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 72.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
převážná většina populace žije v jižní polovině země, zejména v
horských oblastech; více než polovina obyvatel žije ve
venkovských oblastech. Hlavní městské oblasti v zemi
Guatemala jsou: Guatemala CITY (hlavní město) 2,918 milionů
(2015).
Vláda a ekonomika - Guatemala
Hlavní město země Guatemala je Guatemala City a typ
vlády prezidentská republika. Podívejme se na administrativní

členění - 22 oddělení (departamentos, singular - departamento);
Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala,
Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango,
Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa,
Solola, Suchitepequez, Totonicapan, Zacapa. Pokud jde o
ekonomiku, Guatemala má tyto důležité průmyslové produkty:
cukr, textil a oděv, nábytek, chemikálie, ropa, kovy, pryž,
cestovní ruch. Důležité zemědělské produkty jsou Cukrové
třtiny, kukuřice, banány, káva, fazole, kardamom; dobytek,
ovce, prasata, kuřata. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou cukr, káva, ropa, oblečení, banány, ovoce a zelenina,
kardamom, výroba výrobků, drahokamy a kovy, elektřina a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US 34%, Salvador
11.5%, Honduras 7.1%, Nikaragua 6% Rica 4,5%, Mexiko
4,3% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou paliva,
stroje a dopravní prostředky, stavební materiály, obilí, hnojiva,
elektřina, minerální výrobky, chemické výrobky, plasty a
výrobky a nejdůležitější importní partneři jsou US 38.1%,
Mexiko 11% 5%, Panama 4,2% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Guatemala a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $8,200 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 59.3%
(2014 odhad).
Mapa Guatemala
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Guinea. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Guinea. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Guinea:

Guinea - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Guinea? Začněme tímto: Guinea
je po desetiletí autoritářské vlády od okamžiku, kdy získala
svou nezávislost od Francie v roce 1958, na místě obratu.
Sekou Toure vládl jako prezident od nezávislosti až po jeho
smrt v roce 1984. Lansana Conte přišla k moci v roce 1984,
kdy armáda obsadila vládu po Toure smrt. Generál Conte
uspořádal a získal prezidentské volby v letech 1993, 1998 a
2003, ačkoli všechna hlasování byla zmanipulována. Po smrti
Conte v prosinci 2008 vedl kapitán Moussa Dadis Camara
vojenský převrat, uchopil moc a pozastavil ústavu. Jeho
neochota přinést domácímu a mezinárodnímu tlaku k odchodu
vedla ke zvýšenému politickému napětí, které vyvrcholilo v září
2009, kdy prezidentské stráže zahájily palbu opoziční rally,
která zabila více než 150 lidí. Na začátku prosince 2009,
Camara byla zraněna pokusem o atentát a vyhnanství do
Burkiny Faso. Přechodná vláda vedená generálem Sekoubou
Konatem připravila cestu pro přechod Guineje k nové
demokracii. V roce 2010 a 2013 uspořádala země své první
volné a konkurenční demokratické prezidentské a parlamentní
volby a v říjnu 2015 uspořádala druhé po sobě jdoucí
prezidentské volby. Alpha Conde byl znovu zvolen na druhé
pětileté funkční období jako prezident v roce 2015 a Národní
shromáždění bylo usazeno v lednu 2014. První kabinet Conde
je první celoregionální vládou v Guineji. V srpnu a v září roku

2016 se v zemi uskutečnil úspěšný politický dialog, který spojil
vládu a opozici s cílem řešit dlouhodobé napětí. Sekouba
Konate připravila cestu pro přechod Guineje k nové
demokracii. V roce 2010 a 2013 uspořádala země své první
volné a konkurenční demokratické prezidentské a parlamentní
volby a v říjnu 2015 uspořádala druhé po sobě jdoucí
prezidentské volby. Alpha Conde byl znovu zvolen na druhé
pětileté funkční období jako prezident v roce 2015 a Národní
shromáždění bylo usazeno v lednu 2014. První kabinet Conde
je první celoregionální vládou v Guineji. V srpnu a v září roku
2016 se v zemi uskutečnil úspěšný politický dialog, který spojil
vládu a opozici s cílem řešit dlouhodobé napětí. Sekouba
Konate připravila cestu pro přechod Guineje k nové
demokracii. V roce 2010 a 2013 uspořádala země své první
volné a konkurenční demokratické prezidentské a parlamentní
volby a v říjnu 2015 uspořádala druhé po sobě jdoucí
prezidentské volby. Alpha Conde byl znovu zvolen na druhé
pětileté funkční období jako prezident v roce 2015 a Národní
shromáždění bylo usazeno v lednu 2014. První kabinet Conde
je první celoregionální vládou v Guineji. V srpnu a v září roku
2016 se v zemi uskutečnil úspěšný politický dialog, který spojil
vládu a opozici s cílem řešit dlouhodobé napětí. a v říjnu 2015
uspořádal druhou po sobě jdoucí prezidentské volby. Alpha
Conde byl znovu zvolen na druhé pětileté funkční období jako
prezident v roce 2015 a Národní shromáždění bylo usazeno v
lednu 2014. První kabinet Conde je první celoregionální vládou
v Guineji. V srpnu a v září roku 2016 se v zemi uskutečnil
úspěšný politický dialog, který spojil vládu a opozici s cílem

řešit dlouhodobé napětí. a v říjnu 2015 uspořádal druhou po
sobě jdoucí prezidentské volby. Alpha Conde byl znovu zvolen
na druhé pětileté funkční období jako prezident v roce 2015 a
Národní shromáždění bylo usazeno v lednu 2014. První kabinet
Conde je první celoregionální vládou v Guineji. V srpnu a v září
roku 2016 se v zemi uskutečnil úspěšný politický dialog, který
spojil vládu a opozici s cílem řešit dlouhodobé napětí.
Geografie - Guinea

Kde je na světě Guinea? Umístění
této země je Západní Afrika sousedící se severním Atlantickým
oceánem mezi Guinea-Bissau a Sierrou Leone. Guinea má
celkovou plochu 245,857 km2, z čehož 245,717 km2 je země.
Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: obecně ploché pobřežní roviny,
kopcovitý k hornatý Interio. Nejnižší bod země Guinea je
Atlantický oceán 0 m, nejvyšší bod Mont Nimba 1,752 m. A
klima je obecně horká a vlhká; monzunové deštivé období
(červen až listopad) s jihozápadním větrem; suché období
(prosinec až květen) s severovýchod Harmattan větry.
Obyvatelé - Guinea
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Guinea. Počet obyvatel

je: 12,413,867 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Fulani (Peul) 32,1%, Malinke 29,8%,
Susu 19,8%, Guerze 6,2%, Kissi 4,7%, Toma 2,8%, ostatní /
žádná odpověď 4,6%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Guinea
hovoří jazyky Francouzština (oficiální). A náboženství: Muslim
86,2%, křesťan 9,7%, animist / jiný / žádný 4,1% (2012 est.).
Kolik let je tady lidem? 18.9 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 61
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Oblasti s nejvyšší hustotou jsou na
západě a na jihu; interiér je řídce obydlený. Hlavní městské
oblasti v zemi Guinea jsou: Conakry (hlavní město) 1.936
milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Guinea
Hlavní město země Guinea je Conakry a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 7 regionů administrativní a 1 gouvenorat; Boke, Conakry,
Faranah, Kankan, Kindia, Labe, Mamou, N'Zerekore. Pokud
jde o ekonomiku, Guinea má tyto důležité průmyslové
produkty: bauxit, zlato, diamanty, železná ruda; lehká výroba,
zemědělské zpracování. Důležité zemědělské produkty jsou
rýže, káva, ananasy, mango, jádra z palmových jader, kakao,
maniok, tapioka, banány, brambory, sladké brambory;
dobytek, ovce, kozy; timbe. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou bauxit, zlato, diamanty, káva, ryby,
zemědělské produkty a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Čína 24,6%, Ghana 17,9%, Švýcarsko 10,1%, Spojené
arabské emiráty 7,7%, Francie 5,2% % (2016). Nejdůležitější

importní komodity jsou ropné produkty, kovy, stroje, dopravní
prostředky, textil, obiloviny a jiné potraviny a nejdůležitější
importní partneři jsou Nizozemsko 14,6%, Čína 13,5%, Indie
12,4%, Belgie 8,6%, Francie 6,9%, SAE 5,4%. Jakým
bohatstvím oplývá Guinea a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $2,000 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 47% (2006 odhad).
Mapa Guinea
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Guinea-Bissau. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Guinea-Bissau. Ale pojďme začít mapou, kterou má GuineaBissau:

Guinea-Bissau - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Guinea-Bissau? Začněme tímto:
Od nezávislosti z Portugalska v roce 1974 došlo v GuinejiBissau k výrazným politickým a vojenským nepokojům. V roce
1980 založil vojenský převrat jako prezidenta autoritářského
generála Joa Bernardo 'Nino' Vieira. Navzdory naprosté cestě
k tržní ekonomice a multiparticipačnímu systému byl Vieirový
režim charakterizován potlačením politické opozice a vyčištění
politických soupeřů. Několik pokusů o převrat v 80. a 90.
letech 20. století neúspěšně ho zrušilo. V roce 1994 byl Vieira
zvolen prezidentem v prvním volném volebním období, který se
konal v několika částech. Vojenská vzpoura a následná
občanská válka v roce 1998 nakonec vedla k odcizení Vieira v
květnu 1999. V únoru 2000 přechodná vláda převzala moc
opoziční vůdce Kumba YALA poté, co byl zvolen prezidentem
v transparentním hlasování. V září 2003, po pouhých třech
letech působení v úřadu byla YALA svržena v bezkrevném
vojenském převratu a podnikatel Henrique ROSA byl přísahal
jako dočasný prezident. V roce 2005 byl znovu zvolen bývalý
prezident Vieira, který se zavázal pokračovat v hospodářském
rozvoji a národním usmíření; on byl zavražděn v březnu 2009.
Malam Bacai Sanha byl zvolen v nouzových volbách se konal v
červnu 2009, ale on zemřel v lednu 2012 od dlouhodobé
nemoci. Vojenský převrat v dubnu 2012 zabránil druhému
prezidentskému volbám Guineje-Bissau, aby určili nástupce

Sanhy. Po zprostředkování ze strany Hospodářského
společenství západoafrických států převzala civilní přechodná
vláda v roce 2012 pravomoc a zůstala až do volného a
spravedlivého volby v roce 2014 Jose Maria VAZ.
Dlouhotrvající spor mezi frakcemi ve vládnoucí Paigcové straně
přinesl vládu do politické slepé uličky; od srpna 2015 bylo pět
premiérů.
Geografie - Guinea-Bissau

Kde je na světě Guinea-Bissau?
Umístění této země je Západní Afrika, hraničící s severním
Atlantickým oceánem, mezi Guineou a Senegalem. GuineaBissau má celkovou plochu 36,125 km2, z čehož 28,120 km2
je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: převážně nížinnou
pobřežní plání s hluboce odsazeným pobřežím ústí řeky, které
stoupá na východní savanu; četné pobřežní ostrovy včetně
Arquipelago Dos Bijagos sestávající z 18 hlavních ostrovů a
mnoha malých ostrůvků. Nejnižší bod země Guinea-Bissau je
Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod nadmořská výška ve
východní části země 300 m. A klima je tropických; obecně
horké a vlhké; monzunové deštivé období (červen až listopad) s
jihozápadním větrem; suchá sezóna (prosinec až květen) se

severovýchodními škodlivými větry.
Obyvatelé - Guinea-Bissau
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Guinea-Bissau. Počet
obyvatel je: 1,792,338 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? Fulani 28,5%, Balanta 22,5%, Mandinga
14,7%, Papel 9,1%, Manjaco 8,3%, Beafada 3,5%,
Mancanha 3,1%, Bijago 2,1 %, Felupe 1,7%, Mansoanca
1,4%, Balanta Mane 1%, ostatní 1,8%, žádná 2,2% (2008
est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Guinea-Bissau hovoří
jazyky Crioulo (lingua franca), portugalština (oficiální, většinou
používaná jako druhý nebo třetí jazyk) Fula jazyk), Mandingo.
A náboženství: Muslim 45,1%, křesťan 22,1%, animist 14,9%,
žádný 2%, nespecifikováno 15,9% (2008 est.). Kolik let je
tady lidem? 20.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 51 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: přibližně jedna pětina obyvatel žije v hlavním
městě Bissau podél pobřeží Atlantiku; zbytek se rozděluje mezi
osm dalších, hlavně venkovských oblastí. Hlavní městské oblasti
v zemi Guinea-Bissau jsou: Bissau (hlavní město) 492,000
(2015).
Vláda a ekonomika - Guinea-Bissau
Hlavní město země Guinea-Bissau je Bissau a typ vlády
poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 9 regionů regioes, singular - regiao); Bafata, Biombo,
Bissau, Bolama / Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio, Quinara,
Tombali. Pokud jde o ekonomiku, Guinea-Bissau má tyto

důležité průmyslové produkty: zpracování zemědělských
produktů, pivo, nealkoholické nápoje. Důležité zemědělské
produkty jsou Rýže, kukuřice, fazole, manioku, tapioka,
arašídů, palmových jader, bavlny; dřevo; Ryba. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ryby, krevety; kešu, arašídy,
palmové ořechy, syrové a řezané Lumbeho a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou India 64,6%, Vietnam 9,4%
Bělorusko 9,4%, Nigérie 4,7% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou potraviny, stroje a dopravní prostředky, ropné
produkty a nejdůležitější importní partneři jsou Portugalsko
44,2%, Senegal 19,2%, Čína 7,2%, Pákistán 6,7%,
Nizozemsko 4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá GuineaBissau a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $1,800 (2017 odhad). Toto je velmi
malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 67% (2015 odhad).
Mapa Guinea-Bissau

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Guyana
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Guyana. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Guyana. Ale pojďme začít mapou, kterou má Guyana:

Guyana - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Guyana? Začněme tímto:
Původně holandská kolonie v 17. století, do roku 1815 se
Guyana stala britským majetkem. Zrušení otroctví vedlo k
vypořádání městských oblastí bývalými otroky a dovozu
indických služebníků z Indie k práci na cukrovarnických
plantážích. Výsledná etno-kulturní rozdělení přetrvává a vedla k
bouřlivé politice. Guyana dosáhla nezávislosti na Velké Británii v
roce 1966 a od té doby vládla většinou vládami orientovanými
na socialismus. V roce 1992 byl Cheddi Jagan zvolen
prezidentem za to, co bylo po nezávislosti považováno za první
svobodné a spravedlivé volby. Po jeho smrti o pět let později se
jeho žena Janet Jagan stala prezidentem, ale v roce 1999
rezignovala kvůli špatnému zdraví. Její nástupce Bharrat Jagdeo
byl zvolen v roce 2001 a opět v roce 2006.
Geografie - Guyana

Kde je na světě Guyana? Umístění této
země je Severní Jižní Amerika, hraničící se severním

Atlantickým oceánem, mezi Surinamem a Venezuelou. Guyana
má celkovou plochu 214,969 km2, z čehož 196,849 km2 je
země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: většinou válcované
vysočiny; nízká pobřežní rovina; savana na jihu. Nejnižší bod
země Guyana je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Laberintos
del Norte na hoře Roraima 2,775 m. A klima je tropických;
horké, vlhké, moderované severovýchodní větry obchodu; dvě
období dešťů (květen až srpen, listopad až leden).
Obyvatelé - Guyana
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Guyana. Počet obyvatel
je: 737,718. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije?
Východní Indie 39,8%, černá (africká) 29,3%, smíšená 19,9%,
Amerindian 10,5%, ostatní 0,5% (včetně portugalštiny, čínské,
bílé) (2012 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Guyana hovoří
jazyky Angličtina (oficiální), Guyanese Creole, Arawak jazyky),
indické jazyky (včetně karibské Hindustani, dialekt hindštiny),
čínština (est. 2014). A náboženství: protestant 34,8% (letniční
22,8%, adventist sedmého dne 5,4%, anglikánský 5,2%,
metodista 1,4%), hinduis 24.8% Římský katolík 7,1%,
muslimský 6,8%, svědků Jehovových 1,3%, rastafariánů 0,5%,
jiných křesťanů 20,8%, dalších 0,9%, žádný 3,1% (2012 est.).
Kolik let je tady lidem? 26.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 68.6
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: populace je silně soustředěna na
severovýchodě v Georgetownu a kolem něj, s pozoruhodnými

koncentracemi podél řeky Berbice na východě; zbytek země je
řídce obydlený. Hlavní městské oblasti v zemi Guyana jsou:
Georgetown (hlavní město) 124 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Guyana
Hlavní město země Guyana je Georgetown a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 10 regionů; Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, DemeraraMahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West
Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, PotaroSiparuni, Upper Demerara-Berbice, Upper Takutu-Upper
Essequibo. Pokud jde o ekonomiku, Guyana má tyto důležité
průmyslové produkty: bauxit ryby , cukr, rýže frézování, dřevo,
textil, těžba zlata. Důležité zemědělské produkty jsou cukrová
třtina, rýže, jedlé oleje; hovězí, vepřové, drůbeží; krevety,.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou cukr, zlato, bauxit,
oxid hlinitý, rýže, krevety, melasa, rum, timbe a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Kanada 30.6%,
USA 20.7%, Trinidad a Tobago 11,4% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou vyrábí stroje, ropa, potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Trinidad a Tobago 29%,
USA 27,5%, Čína 7,3%, Surinam 5,5% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Guyana a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $8,300 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 35%
(2006 odhad).

Mapa Guyana

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Haiti
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Haiti. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Haiti. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Haiti:

Haiti - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Haiti? Začněme tímto: Rodičtí
Taino, kteří obývali ostrov Hispaniola, když ho objevil Kryštof
Kolumbus v roce 1492, byli do 25 let prakticky zničeni
španělskými osadníky. V brzy 17. století, francouzština založil
přítomnost na Hispaniola. V 1697, Španělsko postoupilo k
francouzštině západní třetina ostrova, který později se stal Haiti.
Francouzská kolonie, založená na lesnictví a cukrovarnickém
průmyslu, se stala jednou z nejbohatších v Karibiku, ale pouze
těžkým dovozem afrických otroků a značným zhoršením
životního prostředí. V pozdním 18. století se Haiti téměř půl
milionu otroků vzbouřilo pod Toussaint L'Ouverture. Po
dlouhotrvajícím boji se Haiti stal prvním post-koloniálním
černošským národem na světě a vyhlásil svou nezávislost v roce
1804. V současnosti je nejchudší zemí na západní polokouli,
Haiti zažila politickou nestabilitu po většinu své historie.
Zemětřesení s velkým magnitudiem 7,0 zasáhlo Haiti v lednu
2010 s epicentrem asi 25 km západně od hlavního města Portau-Prince. Odhaduje se, že více než 300 000 lidí bylo zabito a
přibližně 1,5 milionu lidí zbývalo bez domova. Zemětřesení bylo
za posledních 200 let považováno za nejhorší v tomto regionu.
Prezident Michel Martelly odstoupil v únoru 2016 a byl
nahrazen prozatímním prezidentem Jocelerme Privertem.
Prezident Jovenel Moise vyhrál volby v listopadu 2016 a
převzal funkci v únoru 2017. 5 milionů zbývalo bezdomovců.

Zemětřesení bylo za posledních 200 let považováno za nejhorší
v tomto regionu. Prezident Michel Martelly odstoupil v únoru
2016 a byl nahrazen prozatímním prezidentem Jocelerme
Privertem. Prezident Jovenel Moise vyhrál volby v listopadu
2016 a převzal funkci v únoru 2017. 5 milionů zbývalo
bezdomovců. Zemětřesení bylo za posledních 200 let
považováno za nejhorší v tomto regionu. Prezident Michel
Martelly odstoupil v únoru 2016 a byl nahrazen prozatímním
prezidentem Jocelerme Privertem. Prezident Jovenel Moise
vyhrál volby v listopadu 2016 a převzal funkci v únoru 2017.
Geografie - Haiti

Kde je na světě Haiti? Umístění této
země je Karibik, západní třetina ostrova Hispaniola, mezi
Karibským mořem a severním Atlantickým oceánem, západně
od Dominikánské republiky. Haiti má celkovou plochu 27,750
km2, z čehož 27,560 km2 je země. Takže to není nijak velká
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: většinou drsné a hornaté. Nejnižší bod země Haiti je
Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Chaine de la Selle 2,680 m.
A klima je tropických; semiarid, kde hory na východě odříznou
větrné větry.
Obyvatelé - Haiti
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Haiti. Počet obyvatel je:
10,646,714. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo tady žije?

černá 95%, mulat a bílá 5%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Haiti hovoří jazyky francouzština (oficiální), kreolská (oficiální).
A náboženství: Římský katolík (oficiální) 54,7%, protestanti
28,5% (Baptist 15,4%, letniční 7,9%, adventisté 3%,
Methodist 1,5%, ostatní 0,7%), voodoo (oficiální) 2,1%,
ostatní 4,6%, žádná 10,2%. Kolik let je tady lidem? 23 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 64.2 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Poměrně rovnoměrné rozložení; největší koncentrace poblíž
pobřežních oblastí. Hlavní městské oblasti v zemi Haiti jsou:
PORT-AU-Prince (hlavní město) 2,44 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Haiti
Hlavní město země Haiti je Port-au-Prince a typ vlády
poloprezidentské republiky. Podívejme se na administrativní
členění - 10 oddělení (departementy, jednotlivá - oddělení);
Artibonite, Centre, Grand'Anse, Nippes, Nord, Nord-Est,
Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est. Pokud jde o ekonomiku,
Haiti má tyto důležité průmyslové produkty: textil, rafinace
cukru, mletí mouky, cement, lehké sestavy s použitím
dovážených dílů. Důležité zemědělské produkty jsou Káva,
mango, kakao, cukrová třtina, rýže, kukuřice, čirok; dřevo,
vetive. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou oblečení,
vyrábí, olejů, kakaa, mango, káva a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou USA 80,8%, Dominikánská republika
5,1% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny,
vyrobené zboží, strojů a dopravních prostředků, pohonných
hmot, surovin a nejdůležitější importní partneři jsou US 19,3%,

Čína 18,9%, Nizozemské Antily 18,1%, Indonésie 6,5%,
Kolumbie 4,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Haiti a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $1,800 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 58.5% (2012 odhad).
Mapa Haiti

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Honduras
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Honduras. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země

Honduras. Ale pojďme začít mapou, kterou má Honduras:

Honduras - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Honduras? Začněme tímto:
Jakmile se stal částí španělské obrovské říše v Novém světě,
Honduras se stal nezávislým národem v roce 1821. Po dvou a
půl desetiletích převážně vojenské vlády se volně volená civilní
vláda dostala k moci v roce 1982. Během osmdesátých let se
Honduras stal útočištěm anti-Sandinista contras bojuje proti
marxistické nikaragujské vládě a spojenec se salvadorskou
vládou bojuje proti levicovým partyzánům. Země byla
zpustošena hurikánem Mitch v roce 1998, který zabil asi 5 600
lidí a způsobil škodu ve výši zhruba 2 miliardy dolarů. Od té
doby se ekonomika pomalu uzdravila.
Geografie - Honduras

Kde je na světě Honduras? Umístění
této země je Střední Amerika, která hraničí s Karibským
mořem mezi Guatemalem a Nikaraguou a sousedí s zálivem
Fonseca (severní Tichý oceán), mezi Salvadorem a Nikaraguou.
Honduras má celkovou plochu 112,090 km2, z čehož 111,890
km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: většinou horské
vnitrozemí, úzké pobřežní pláně. Nejnižší bod země Honduras

je Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Cerro Las Minas 2 870 m.
A klima je subtropické v nížinách, mírné v horách.
Obyvatelé - Honduras
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Honduras. Počet
obyvatel je: 9,038,741. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo
tady žije? mestizo (směsicí Amerindian a Evropan) 90%,
Amerindian 7%, černý 2%, bílý 1%. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Honduras hovoří jazyky Španělský (oficiální),
Amerindian dialekty. A náboženství: Římský katolík 46%,
protestant 41%, ateista 1%, ostatní 2%, žádný 9% (2014.
Kolik let je tady lidem? 23 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 71.2
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina obyvatel žije v horské
západní polovině země; na rozdíl od ostatních středoamerických
národů je Honduras jediným městským obyvatelstvem, které je
rozděleno mezi dvě velká centra - hlavní město Tegucigalpa a
město San Pedro Sula; údolí Rio Ulua na severu je jedinou
hustě osídlenou nížinnou oblastí. Hlavní městské oblasti v zemi
Honduras jsou: Tegucigalpa (hlavní město) 1,123 milionu; San
Pedro Sula 852,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Honduras
Hlavní město země Honduras je Tegucigalpa a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 18 oddělení (departamentos, singular - departamento);
Atlantida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El
Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de

la Bahia, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa
Barbara, Valle, Yoro. Pokud jde o ekonomiku, Honduras má
tyto důležité průmyslové produkty: výroba cukru, kávy, tkané a
pletené oděvy, dřevěné výrobky, doutníky. Důležité zemědělské
produkty jsou Banány, káva, citrusy, kukuřice, africká dlaň;
hovězí; dřevo; káva, krevety, automobilové drátěné postroje,
doutníky, banány, zlato, palmový olej, káva , talíř, humr, cukr,
orientální zelenina. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
ovoce, humr, lumbe a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou USA 36,7%, Německo 10,7%, El Salvador 8,6%,
Guatemala 6,5%, Nizozemsko 5,4%, Nikaragua 5,3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou komunikační zařízení,
strojní zařízení a doprava, průmyslové suroviny, chemické
výrobky, paliva, potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou
USA 32,8% %, Guatemala 8,9%, Mexiko 7,3%, Salvador
5,7% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Honduras a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $5,500 (2017 odhad). To je poměrně nízké číslo.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 29.6% (2014).
Mapa Honduras

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Hongkong
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Hongkong. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Hongkong. Ale pojďme začít mapou, kterou má Hongkong:

Hongkong - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Hongkong? Začněme tímto:
Okupováno Spojeným královstvím v roce 1841, Hongkong
formálně postoupil Čína v následujícím roce; různé přilehlé země
byly přidány později v 19. století. V souladu s dohodou
podepsanou Čínou a Spojeným královstvím dne 19. prosince
1984 se Hongkong dne 1. července 1997 stal Hongkongem
zvláštní správní oblastí Čínské lidové republiky. V této dohodě
Čína slíbila, že pod svou "jednou zemí dvě systémy ", čínský
ekonomický systém by nebyl uložen Hongkongu a Hongkong
by měl po dobu dalších 50 let požívat" vysokou míru autonomie
"ve všech záležitostech kromě zahraničních a obranných
záležitostí.
Geografie - Hongkong

Kde je na světě Hongkong? Umístění
této země je Východní Asie, hraničící s Jihočínským mořem a
Čínou. Hongkong má celkovou plochu 1,108 km2, z čehož
1,073 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: kopcovité až

hornaté s strmými svahy; nížiny v severním. Nejnižší bod země
Hongkong je jihu Číny moře 0 m, nejvyšší bod Tai Mo Shan
958 m. A klima je subtropický monzun; chladné a vlhké v zimě,
horké a deštivé od jara do léta, teplé a slunečné na podzim.
Obyvatelé - Hongkong
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Hongkong. Počet
obyvatel je: 7,191,503 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Čínský 92%, Filipínský 2,5%,
indonéský 2,1%, jiný 3,4% (2016 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Hongkong hovoří jazyky Kantonský (oficiální) 88,9%,
angličtina (úřední) 4,3%, Mandarin (oficiální) 1,9%, ostatní
čínské dialekty 3,1%, ostatní 1,9% (2016 est.). A náboženství:
eklektická směs místní náboženství 90%, křesťanské 10%.
Kolik let je tady lidem? 44.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 83
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Obyvatelé poměrně rovnoměrně
distribuovali. Hlavní městské oblasti v zemi Hongkong jsou:
Hongkong 7,26 milionu (2014).
Vláda a ekonomika - Hongkong
Hlavní město země Hongkong je neznámo a typ vlády
Prezidentská omezená demokracie; Zvláštní administrativní
oblast Čínské lidové republiky. Podívejme se na administrativní
členění - žádný (zvláštní administrativní oblast Čínské lidové
republiky). Pokud jde o ekonomiku, Hongkong má tyto důležité
průmyslové produkty: textil, oblečení, cestovní ruch,
bankovnictví, doprava, elektronika, plasty, hračky, hodinky,

hodiny. Důležité zemědělské produkty jsou čerstvá zelenina a
ovoce; drůbež, vepřové maso; ryby. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou elektrické stroje a přístroje, textil, oděv, obuv,
hodinky a hodiny, hračky, plasty, drahé kameny, tištěný materiál
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína 54,2%, USA
9% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou suroviny a
polotovary, spotřební zboží, investiční zboží, potraviny, palivo
(většina je reexportována) a nejdůležitější importní partneři jsou
Čína 47,8%, Singapur 6,5%, Japonsko 6,2%, USA 5,2%, Jižní
Korea 4,9%. Jakým bohatstvím oplývá Hongkong a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $61,000 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 19.6% (2012 odhad).
Mapa Hongkong

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Maďarsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Maďarsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Maďarsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Maďarsko:

Maďarsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Maďarsko? Začněme tímto:
Maďarsko se stalo křesťanským královstvím v roce 1000 a po
mnoho staletí sloužilo jako stožár proti osmanské turecké
expanzi v Evropě. Království se nakonec stalo součástí
polyglotní rakousko-uherské říše, která se zhroutila během I.
světové války. Po druhé světové válce se země dostala pod
komunistické pravidlo. V roce 1956 byla vzpoura a oznámené
stažení z Varšavské smlouvy uzavřena masivním vojenským
zásahem Moskvy. Pod vedením Jana Kadara v roce 1968
zahájilo Maďarsko liberalizaci své ekonomiky a zavedlo
takzvaný "gulášský komunismus". Maďarsko uspořádalo v roce
1990 první volby s více stranami a zahájilo volné tržní
hospodářství. Do NATO vstoupila v roce 1999 a EU o pět let
později.
Geografie - Maďarsko

Kde je na světě Maďarsko?
Umístění této země je Střední Evropa, severozápad Rumunska.

Maďarsko má celkovou plochu 93,028 km2, z čehož 89,608
km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: převážně ploché až
po rovinaté pláně; kopce a nízkopodlažní hory na slovenském
hřebeni. Nejnižší bod země Maďarsko je řeka Tisza 78 m,
nejvyšší bod Kekes 1,014 m. A klima je mírný; studené,
zakalené, vlhké zimy; teplé léty.
Obyvatelé - Maďarsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Maďarsko. Počet
obyvatel je: 9,850,845 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Maďarština 85,6%, Romani
3,2%, Němčina 1,9%, Ostatní 2,6%, nespecifikováno 14,1%
(2011 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Maďarsko hovoří
jazyky Maďarština (oficiální) 99,6%, Angličtina 16%, Němčina
11.2% , Francouzština 1,2%, ostatní 4,2%. A náboženství:
římskokatolická 37,2%, kalvinistická 11,6%, luteránská 2,2%,
řeckokatolická 1,8%, ostatní 1,9%, žádná 18,2%,
nespecifikovaná 27,2% (2011 est.). Kolik let je tady lidem?
42.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 76.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Poměrně rovnoměrného rozložení skrz většinu ze
země, s městskými oblastmi přitahuje stále větší a hustší
populace. Hlavní městské oblasti v zemi Maďarsko jsou:
Budapest (kapitál) 1714000 (2015).
Vláda a ekonomika - Maďarsko
Hlavní město země Maďarsko je Budapešť a typ vlády

parlamentní republic. Podívejme se na administrativní členění 19 okresů (megyek, singular - megye), 23 měst s krajskými
právy (megyei jogu varosok, singular - megyei jogu varos) a 1
hlavní město. Pokud jde o ekonomiku, Maďarsko má tyto
důležité průmyslové produkty: hutnictví, hutnictví, stavební
materiály, zpracované potraviny, textil, chemikálie (zejména
léčiva), motorová vozidla. Důležité zemědělské produkty jsou
Pšenice, kukuřice, slunečnice, brambory, cukrová řepa; prasat,
skotu, drůbeže, mléčných výrobků. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou stroje a zařízení 53.4%, ostatní výrobky
31.2% , suroviny 3,4%, pohonné hmoty a elektřina 3,9% (v
roce 2012) a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Německo 28,2%, Rumunsko 5,2%, Slovensko 5%, Rakousko
4,9%, Francie 4,8%, Itálie 4,8%, Česká republika 4,2%,
Polsko 4,2% ). Nejdůležitější importní komodity jsou strojů a
zařízení 45,4%, ostatních výrobců 34,3%, paliv a elektřiny
12,6%, potravinářských výrobků 5,3%, surovin 2,5% (2012) a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 26,3%,
Rakousko 6,4%, Čína 6,3%, Polsko 5,5%, Slovensko 5,3%,
Nizozemsko 4,9%, Česká republika 4,9%, Francie 4,8%, Itálie
4,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Maďarsko a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $28,900 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň
je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 14.9% (2015 odhad).
Mapa Maďarsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Island
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Island. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Island. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Island:

Island - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Island? Začněme tímto:
Usazený norskými a keltskými (skotskými a irskými)
přistěhovalci v pozdních 9. a 10. století nl, Island se může
pochlubit nejstarší fungující legislativní shromáždění na světě,
Althingi, založený v roce 930. Nezávislý už více než 300 let byl
následně vládl Norskem a Dánskem . Fallout ze sopky Askja z

roku 1875 devastoval islandskou ekonomiku a způsobil
rozsáhlý hladomor. Během příštího čtvrtletí 20% obyvatel
ostrova emigrovalo, většinou do Kanady a do USA. Dánsko
udělilo v roce 1874 omezené domácí pravidlo a úplnou
nezávislost v roce 1944. Druhá polovina 20. století zaznamenala
značný hospodářský růst především v odvětví rybolovu. Po
vstupu země do Evropského hospodářského prostoru v roce
1994 se ekonomika výrazně diverzifikovala, ale Island byl
obzvláště těžce zasažen světovou finanční krizí v letech po roce
2008. Ekonomika je nyní na vzestupné trajektorii, poháněnou
především turistikou a stavebním boomem. Gramotnost,
dlouhověkost a sociální soudržnost jsou podle světových
standardů první úrovní.
Geografie - Island

Kde je na světě Island? Umístění
této země je Severní Evropa, ostrov mezi Grónským mořem a
severním Atlantickým oceánem, severozápadně od Spojeného
království. Island má celkovou plochu 103,000 km2, z čehož
100,250 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
většinou plošina rozptýlená horskými vrcholy, ledovci; pobřeží

velmi členité zálivy a fjordy. Nejnižší bod země Island je
Atlantický oceán 0 m, nejvyšší bod Hvannadalshnjúkur 2110 m
(u ledovce Vatnajökull). A klima je ; moderován
severoatlantickým proudem; mírné, větrné zimy; vlhká, chladná
léta.
Obyvatelé - Island
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Island. Počet obyvatel
je: 339,747 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? homogenní směs potomků norštiny a Keltů 94%,
populace cizího původu 6%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Island hovoří jazyky Islandský, anglický, nordický jazyk,
německy široce mluvený. A náboženství: Evanjelický luteránský
církev Islandu (oficiální) 69,9%, římský katolík 3,8%,
Reykjavík svobodný kostel 2,9%, Hafnarfjorour Zdarma
kostela 2%, Asatru sdružení 1.1%, Nezávislá kongregace 1%,
ostatní náboženství 4% (zahrnuje Zuist a letniční), žádné 6.1%,
jiné nebo neurčené 9.2% (2017 est.). Kolik let je tady lidem?
36.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 83.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Island je téměř zcela městský s poloviční populací
nacházející se v hlavním městě Reykjavíku av jeho okolí; menší
kmeny jsou primárně nalezeny podél pobřeží na severu a
západě. Hlavní městské oblasti v zemi Island jsou: Reykjavíku
(hlavního města) 184,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Island
Hlavní město země Island je Reykjavík a typ vlády

parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 8 regionů; Austrálie, Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland
Eystra, Nordhurland Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir,
Vesturland. Pokud jde o ekonomiku, Island má tyto důležité
průmyslové produkty: turistika, zpracování ryb; tavení hliníku;
geotermální energie, vodní energie; zdravotnické /
farmaceutické výrobky. Důležité zemědělské produkty jsou
Brambor, mrkev, zelenina, rajčata, okurky ; skopové maso,
kuřecí maso, vepřové maso, hovězí maso, mléčné výrobky;
rybářská. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ryby a
produkty z ryb (42%), hliník (38%), zemědělské produkty,
léčivé přípravky a léčivé přípravky, ferosilicium (2015) a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Nizozemsko 25,4%,
Velká Británie 11,3%, Španělsko 10,5%, USA 7,8% 6,7%,
4,2% Norsko (2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou
stroje a zařízení, ropné produkty, potraviny, textil a nejdůležitější
importní partneři jsou Německo 10,1%, USA 10%, Norsko
9,1%, Nizozemsko 7,5%, Čína 7,4%, Dánsko 6,1%, Spojené
království 5,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Island a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $52,100 (2017 odhad). To znamená, že tady
lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Island

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Indie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Indie. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Indie. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Indie:

Indie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Indie? Začněme tímto: Indus
Valley civilizace, jeden z nejstarších na světě, vzkvétal během 3.
a 2. tisíciletí BC a rozšířil se do severozápadní Indie. Aryské
kmeny ze severozápadu infiltrovaly indický subkontinent kolem
roku 1500 př.nl; jejich sloučení se staršími dravidskými
obyvateli vytvořilo klasickou indickou kulturu. Říše Maurya ze
4. a 3. století př.nl - která dosáhla svého zenitu pod Ashokou spojila většinu jižní Asie. Zlatý věk, který zahajoval dynastie
Gupta (4. až 6. století), zaznamenal rozkvět indické vědy, umění
a kultury. Islám se během 700 let šířil přes subkontinent. V 10.
a 11. století Turci a Afghánci napadli Indii a založili Delhi
Sultanate. Na počátku 16. století založil císař Babur dynastii
Mughal, který vládl Indii více než tři staletí. Evropští
průzkumníci začali v Indii vytvářet opěry v průběhu 16. století.
19. stoletím se Velká Británie stala dominantní politickou mocí
na subkontinentu. Britská indiánská armáda hrála důležitou roli
v obou světových válkách. Roky nenásilného odporu vůči
britské vládě, vedené Mohandasem Gandhiem a Jawaharlal
Nehru, nakonec vyústily v nezávislost Indie, která byla udělena
v roce 1947. Rozsáhlá komunální násilí se odehrávala před a po
subkontinentálním rozdělení na dva samostatné státy - Indie a
Pákistán. Sousední národy bojovaly tři války od doby
nezávislosti, poslední z nich byla v roce 1971 a vyústila v to, že
se východní Pákistán stal samostatným státem Bangladéše.

Indie' testy jaderných zbraní v roce 1998 povzbuzovaly
Pákistán k provedení vlastních testů toho roku. V listopadu
2008 provedli teroristé pocházející z Pákistánu řadu
koordinovaných útoků v Bombaji, což je finanční kapitál Indie.
Navzdory naléhavým problémům, jako je výrazná nadměrná
populace, zhoršování životního prostředí, rozsáhlá chudoba a
rozšířená korupce, hospodářský růst po zahájení
hospodářských reforem v roce 1991 a masivní mladistvé
obyvatelstvo vyvolávají vznik Indie jako regionální a globální
síly.
Geografie - Indie

Kde je na světě Indie? Umístění této
země je Jižní Asie, hraničící s Arabským mořem a Bengálským
zálivem, mezi Barmou a Pákistánem. Indie má celkovou plochu
3,287,263 km2, z čehož 2,973,193 km2 je země. Takže to je
velmi velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: horské rovině (plošina Deccan) na valivé
pláně podél Gangy, pouště na západě, Himaláje na sever.
Nejnižší bod země Indie je Indický oceán 0 m, nejvyšší bod
Kanchenjunga 8 586 m. A klima je pohybuje od tropického
monzunu na jihu k mírnému v severní.
Obyvatelé - Indie

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Indie. Počet obyvatel je:
1,281,935,911 (7/2017 odhad). Takže je to opravdu obrovská
populace. Kdo tady žije? Indo-Aryan 72%, Dravidian 25%,
Mongoloid a další 3 % (2000). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Indie hovoří jazyky Hindština 41%, Bengálsko 8,1%, Telugu
7,2%, Marathi 7%, Tamil 5,9%, Urdu 5%, Gujarati 4,5%,
Kanada 3,7%, Malajalam 3,2%, Oriya 3,2%, Punjabi 2,8% %,
Maithili 1,2%, ostatní 5,9%. A náboženství: Hindština 79,8%,
Muslim 14,2%, Křesťan 2,3%, Sikh 1,7%, Ostatní a neurčené
2% (2011 est.). Kolik let je tady lidem? 27.9 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 68.8 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: s
pozoruhodnou výjimkou pouští na severozápadě, včetně pouště
Thar a horských okrajů na severu, ve většině zemí existuje velmi
vysoká hustota obyvatelstva; jádro populace je na severu podél
břehů Gangy, přičemž ostatní říční údolí a jižní pobřežní oblasti
mají také velké populační koncentrace. Hlavní městské oblasti v
zemi Indie jsou: Nové Dillí (kapitál) 25.703 milionů; Mumbai
21,043 milionu; Kolkata 11,766 milionu; Bangalore 10,087
milionů; Chennai 9,62 milionu; Hyderabad 8,944 milionů
(2015).
Vláda a ekonomika - Indie
Hlavní město země Indie je New Delhi a typ vlády federální
parlamentní republic. Podívejme se na administrativní členění 29 států a 7 odborových území; Andamanské a Nikobarské
ostrovy, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar,
Chandigarh, Chhattisgarh, Dádra a Nagar Haveli, Daman a Diu,

Dillí, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Džammú a
Kašmír, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep ,
Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Urísa, Puducherry, Punjab, Rajasthan,
Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh,
Uttarakhand, West Bengal. Pokud jde o ekonomiku, Indie má
tyto důležité průmyslové produkty: textilie, chemikálie,
zpracování potravin, ocel, dopravní prostředky, cement, těžba,
ropa, stroje, software, léčiva. Důležité zemědělské produkty
jsou rýže, pšenice, olejnatých semen, bavlny, juty, čaje, cukrové
třtiny, čočky, cibule, brambor; mléčné výrobky, ovce, kozy,
drůbež; Ryba. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
ropné produkty, drahokamy, , oblečení a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou USA 16%, Spojené arabské emiráty
11,7%, Hongkong 5,1% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou ropa, drahokamy, stroje, chemikálie, hnojiva,
plasty, železo a ocel a nejdůležitější importní partneři jsou Čína
17%, USA 5.8%, SAE 5.4%, Saúdská Arábie 5.2% ,
Švýcarsko 4,2% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Indie a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $7,200 (2017 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 21.9% (2011 odhad).
Mapa Indie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Indonésie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Indonésie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Indonésie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Indonésie:

Indonésie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Indonésie? Začněme tímto:
Nizozemci začali kolonizovat Indonésii na počátku 17. století;
Japonsko obsadilo ostrovy od roku 1942 do roku 1945.
Indonésie vyhlásila svou nezávislost krátce před předáním
Japonska, ale vyžadovala čtyři roky někdy brutálních bojů,
přerušované vyjednávání a zprostředkování OSN předtím, než
se Nizozemsko dohodlo na převedení svrchovanosti v roce
1949. Období někdy nespravedlivého parlamentního
demokracie skončila v roce 1957, kdy prezident Soekarno
vyhlásil stanné právo a zavedl "řízenou demokracii". Po
neúspěšném převratu v roce 1965 údajnými komunistickými
sympatizanty byl Soekarno postupně zmírněn od moci. Od roku
1967 do roku 1998 prezident Suharto vládl Indonésii s vládou
"Nové objednávky". Po ulicích protestů, které v roce 1998
svrhly Suharto, se v roce 1999 uskutečnily svobodné a
spravedlivé parlamentní volby. třetí největší demokracie,
největší světový souostroví a největší světová muslimská většina
na světě. K současným problémům patří: zmírnění chudoby,
zlepšení vzdělání, předcházení terorismu, upevňování
demokracie po čtyřech desetiletích autoritativního jednání,
provádění hospodářských a finančních reforem, vyčerpání
korupce, reforma systému trestního soudnictví, řešení změny
klimatu a kontrola infekčních nemocí, zejména těch, regionální
význam. V roce 2005 Indonésie dosáhla historické mírové

dohody s ozbrojenými separatisty v Acehu, což vedlo k
demokratickým volbám v Acehu v prosinci 2006. Indonésie
nadále čelí nízké intenzitě ozbrojeného odporu v Papue
oddělovacím hnutím Papua zdarma. největší muslimská
většinová země. K současným problémům patří: zmírnění
chudoby, zlepšení vzdělání, předcházení terorismu, upevňování
demokracie po čtyřech desetiletích autoritativního jednání,
provádění hospodářských a finančních reforem, vyčerpání
korupce, reforma systému trestního soudnictví, řešení změny
klimatu a kontrola infekčních nemocí, zejména těch, regionální
význam. V roce 2005 Indonésie dosáhla historické mírové
dohody s ozbrojenými separatisty v Acehu, což vedlo k
demokratickým volbám v Acehu v prosinci 2006. Indonésie
nadále čelí nízké intenzitě ozbrojeného odporu v Papue
oddělovacím hnutím Papua zdarma. největší muslimská
většinová země. K současným problémům patří: zmírnění
chudoby, zlepšení vzdělání, předcházení terorismu, upevňování
demokracie po čtyřech desetiletích autoritativního jednání,
provádění hospodářských a finančních reforem, vyčerpání
korupce, reforma systému trestního soudnictví, řešení změny
klimatu a kontrola infekčních nemocí, zejména těch, regionální
význam. V roce 2005 Indonésie dosáhla historické mírové
dohody s ozbrojenými separatisty v Acehu, což vedlo k
demokratickým volbám v Acehu v prosinci 2006. Indonésie
nadále čelí nízké intenzitě ozbrojeného odporu v Papue
oddělovacím hnutím Papua zdarma. provádění hospodářských
a finančních reforem, vyčerpání korupce, reforma systému
trestního soudnictví, řešení změny klimatu a kontrola infekčních

onemocnění, zejména těch, které mají globální a regionální
význam. V roce 2005 Indonésie dosáhla historické mírové
dohody s ozbrojenými separatisty v Acehu, což vedlo k
demokratickým volbám v Acehu v prosinci 2006. Indonésie
nadále čelí nízké intenzitě ozbrojeného odporu v Papue
oddělovacím hnutím Papua zdarma. provádění hospodářských
a finančních reforem, vyčerpání korupce, reforma systému
trestního soudnictví, řešení změny klimatu a kontrola infekčních
onemocnění, zejména těch, které mají globální a regionální
význam. V roce 2005 Indonésie dosáhla historické mírové
dohody s ozbrojenými separatisty v Acehu, což vedlo k
demokratickým volbám v Acehu v prosinci 2006. Indonésie
nadále čelí nízké intenzitě ozbrojeného odporu v Papue
oddělovacím hnutím Papua zdarma.
Geografie - Indonésie

Kde je na světě Indonésie? Umístění
této země je Jihovýchodní Asie, souostroví mezi Indickým
oceánem a Tichým oceánem. Indonésie má celkovou plochu
1,904,569 km2, z čehož 1,811,569 km2 je země. Takže to je
velmi velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: většinou pobřežních nížinách; větší ostrovy
mají vnitřní hory. Nejnižší bod země Indonésie je Indický oceán
0 m, nejvyšší bod Puncak Jaya 4,884 m. A klima je tropických;

horké, vlhké; mírnější v vysočinách,.
Obyvatelé - Indonésie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Indonésie. Počet
obyvatel je: 260,580,739 (7/2017 odhad). Takže tato země
patří mezi nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Javanese
40,1%, Sundanese 15,5%, Malajsie 3,7%, Batak 3,6%,
Madurese 3%, Betawi 2,9%, Minangkabau 2,7% , Buginese
2,7%, Bantenese 2%, Banjarese 1,7%, Balinese 1,7%,
Acenské 1,4%, Dayak 1,4%, Sasak 1,3%, Číňané 1,2%,
Ostatní 15% (2010 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Indonésie hovoří jazyky Bahasa Indonésie ), Angličtině,
holandštině, místním dialektům (z nichž nejrozšířenější je
jávština). A náboženství: Muslim 87,2%, protestant 7%, římský
katolík 2,9%, hinduistický 1,7%, jiný 0,9% (včetně buddhistů a
konfucianů), nespecifikováno 0,4% (2010 est.). Kolik let je
tady lidem? 30.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Hlavní koncentrace na ostrově Java, která je
považována za jedno z nejhustěji osídlených míst na světě; z
vnějších ostrovů (kolem Jáva a Bali), Sumatra obsahuje některé
z nejvýznamnějších klastrů, zejména na jihu nedaleko Selat
Sunda a podél severovýchodního pobřeží u Medanu; města
Makasar (Sulawesi), Banjarmasin (Kalimantan) jsou také silně
osídleny. Hlavní městské oblasti v zemi Indonésie jsou: Jakarta
(kapitál) 10,323 milionů; Surabaya 2,853 milionů; Bandung
2,544 milionu; Medan 2,204 milionu; Semarang 1,63 milionu;

Makassar 1,489 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Indonésie
Hlavní město země Indonésie je Jakarta a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 31 provincií (provinsi-provinsi, singular - provinsi), 1
autonomní provincie, 1 zvláštní oblast (daerah-daerah istimewa,
singular - daerah istimewa) a 1 národní kapitál (daerah khusus
ibukota); Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jakarta
Raya, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Kalimantan Selatan Kalimantan South Kalimantan, Kalimantan
Tengah (Kalimantan), Kalimantan Timur (Kalimantan),
Kalimantan Utara (Severní Kalimantan), Kepulauan Bangka
Belitung (ostrovy Bangka Belitung), Kepulauan Riau (ostrovy
Riau), Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat
(West Nusa Tenggara), Nusa Tenggara Timur (Východní Nusa
Tenggara), Papua, Papua Barat (Západní Papua), Riau,
Sulawesi Barat (Západní Sulawesi), Sulawesi Selatan (Jižní
Sulawesi). Pokud jde o ekonomiku, Indonésie má tyto důležité
průmyslové produkty: ropa a zemní plyn, textil, automobilový
průmysl, elektrické spotřebiče, oděvy, obuv, těžební průmysl,
cement, lékařské nástroje a přístroje, ruční práce, chemická
hnojiva, potraviny, šperky a cestovní ruch. Důležité zemědělské
produkty jsou Gumy a podobných výrobků, palmový olej,
drůbež, hovězí maso, lesní produkty, krevety, , léčivé byliny,
esenciální olej, ryby a podobné výrobky a koření.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou minerální paliva,
živočišné nebo rostlinné tuky (včetně palmového oleje),
elektrické stroje, pryž, strojní zařízení a části mechanického

zařízení a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína
11,6%, USA 11,2%, Japonsko 11,1%, Singapur 7,8%, Indie
7%, Malajsie 4,9%, Jižní Korea 4,8% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou minerální paliva, kotle, stroje a
mechanické součástky, elektrické stroje, a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 22,9%, Singapur 10,8%, Japonsko
9,6%, Thajsko 6,4%, USA 5,4%, Malajsie 5,4%, Jižní Korea
5% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Indonésie a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $12,400 (2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 10.9% (2016 odhad).
Mapa Indonésie
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Írán. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Írán. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Írán:

Írán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Írán? Začněme tímto: Známý
jako Persie až do roku 1935, Irán se stal islámskou republikou
v roce 1979 poté, co vládnoucí monarchie byla svržena a Shah
Mohammad Reza Pahlavi byl donucen k exilu. Konzervativní
církevní síly vedené Ayatolláhem Ruholláhem Khomeiniem
založili teokratický systém vlády s konečnou politickou
autoritou, která se věnovala učenému náboženskému učenci,
který se běžně označuje jako Nejvyšší vůdce, který podle
ústavy odpovídá pouze shromáždění odborníků (AOE)
populárně zvolené 86-členné tělo duchovní. Vztahy mezi USA a
Íránem se staly napjaté, když skupina iránských studentů v
listopadu 1979 obsadila velvyslanectví Spojených států v
Teheránu a do poloviny ledna 1981 zastávala rukojmí
zaměstnanců velvyslanectví. Spojené státy v dubnu 1980
přestaly diplomatické vztahy s Íránem. Během období 1980-88
, Írán bojoval s krvavým, nerozhodná válka s Irákem, která se
nakonec rozšířila do Perského zálivu a vedla ke střetům mezi
americkým námořnictvem a íránskými vojenskými silami. Írán
byl pro svou činnost v Libanonu a jinde na světě jmenován
státním sponzorem terorismu a nadále podléhá hospodářským
sankcím Spojeným státům, OSN a EU a vývozním kontrolám
kvůli jeho pokračujícímu zapojení do terorismu a znepokojení
nad možnými vojenskými rozměry jeho jaderného program. Po
volbě reformátora Hojjata ol-Eslamu Mohammada Khatamiho
v roce 1997 a reformního Majle (zákonodárce) v roce 2000

byla zahájena kampaň na podporu politické reformy v reakci na
lidovou nespokojenost. Hnutí se zhroutilo jako konzervativní
politici, podporovaní Nejvyšším vedoucím, nevolenými
institucemi autority, jako je Rada strážců, a bezpečnostní služby
zrušily a zablokovaly reformní opatření při současném zvyšování
bezpečnostní represe. Počínaje celostátními komunálními
volbami v roce 2003 a pokračováním v průběhu voleb v roce
2004, konzervativci obnovili kontrolu nad zvolenými vládními
institucemi Íránu, které vyvrcholily v srpnu 2005 slavnostním
uvedením Mahmúda Ahmadi-nejada do funkce prezidenta.
Jeho kontroverzní znovuzvolení v červnu 2009 vyvolalo
celostátní protesty proti obvinění z volebních podvodů, ale
protesty byly rychle potlačeny. Zhoršující se ekonomické
podmínky způsobené především nesprávným řízením vlády a
mezinárodními sankcemi vyvolaly v červenci a říjnu 2012
nejméně dva hlavní hospodářské protesty, ale vnitřní
bezpečnostní situace Íránu zůstala stabilní. Prezident Ahmadinejad ' nezávislý pruh rozhořčoval režisérské postavení, včetně
nejvyššího vůdce, vedoucí k konzervativní opozici vůči jeho
programu za poslední rok svého předsednictví a odcizení jeho
politických příznivců. V červnu 2013 Iránci zvolili předsednictví
moderního konzervativního duchovního Dr. Hasana Fereiduna
Ruhaniho. Je dlouholetým vedoucím členem režimu, ale slíbil
reformu společnosti a zahraniční politiku Íránu. Rada
bezpečnosti OSN přijala řadu usnesení, v nichž požaduje, aby
Írán pozastavil své činnosti týkající se obohacování a
přepracování uranu a splnil své závazky a odpovědnosti MAAE
av červenci 2015 Írán a pět stálých členů, plus Německo (P5 +

1) podepsaly společný komplexní akční plán (Jcpoa), podle
něhož se Írán dohodl na omezení svého jaderného programu
výměnou za sankční opatření. Írán v roce 2016 uspořádal volby
pro AOE a Majles, což vedlo k tomu, že konzervativně
kontrolovaná AOE a Majle, které mnozí Íránci vnímají jako
rumunskou vládu více než předchozí konzervativní orgán. Írán
uskuteční prezidentské volby v květnu roku 2017. Ruhani je v
současné době zvýhodněn vyhrát druhé období.
Geografie - Írán

Kde je na světě Írán? Umístění této
země je Blízký východ, hraničící s Ománským zálivem, Perským
zálivem a Kaspickým mořem, mezi Irákem a Pákistánem. Írán
má celkovou plochu 1,648,195 km2, z čehož 1,531,595 km2 je
země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: drsném kaspickém pobřeží s
horským okrajem; vysoká centrální nádrž s pouští, hory; malé,
přerušované pláně po obou březích. Nejnižší bod země Írán je
Kaspické moře -28 m, nejvyšší bod Kuh-e Damavand 5,625
m. A klima je převážně suché nebo polořadové, subtropické
po.
Obyvatelé - Írán

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Írán. Počet obyvatel je:
82,021,564 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Perština, Azeri, Kurd, Lur,
Arabské, turkménské a turecké kmeny. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Írán hovoří jazyky Perské (oficiální), azké Turkické a
Turkické dialekty, Kurdština, Gilaki a Mazandarani, Luri,
Balochi, arabština,. A náboženství: muslimská (oficiální) 99,4%
), jiný (zahrnuje Zoroastrian, židovský a křesťanský) 0,3%,
nespecifikováno 0,4% (2011 est.). Kolik let je tady lidem? 30.3
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 74 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
populace je soustředěna na severu, severozápadě a na západě,
což odráží pozici hor Zagros a Elburz; rozsáhlé suché oblasti v
centrální a východní části země, kolem pouští Dasht-e Kavir a
Dasht-e Lut, mají mnohem nižší hustotu obyvatelstva. Hlavní
městské oblasti v zemi Írán jsou: Teheránu (hlavního města)
8,432 milionu; Mashhad 3,014 milionu; Esfahan 1,88 milionu;
Karaj 1,807 milionu; Shiraz 1,661 milionu; Tabriz 1,572 milionu
(2015).
Vláda a ekonomika - Írán
Hlavní město země Írán je Teherán a typ vlády teokratické
republiky. Podívejme se na administrativní členění - 31 provincií
(ostanha, singular - ostan); Alborz, Ardabil, Azarbayján-e
Gharbi, Azarbayján-e Sharqi (východní Ázerbajdžán), Bushehr,
Chahar Mahal va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan,
Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah Jonubi
(Khorasan), Khorasan-e Razavi (Khorasan), Khorasan-e

Shomali (Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer
Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin,
Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan , Yazd, Zanjan. Pokud
jde o ekonomiku, Írán má tyto důležité průmyslové produkty:
ropy, petrochemie, plyn, hnojiva, žíravina, textil, cement a další
stavební materiály, zpracování potravin (zejména rafinace cukru
a výroba rostlinný olej), ze železných a neželezných kovů
zhotovení, výzbroj. Důležité zemědělské produkty jsou Pšenice,
rýže, jiných zrn, cukrové řepy, cukrové třtiny, ovoce, ořechy,
bavlna; mléčné výrobky, vlna; morčete. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropa 80%, chemický a
petrochemický průmysl, ovoce a ořechy, koberce, cement, ruda
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína 30,1%, Indie
16,7%, Jižní Korea 9,7%, Turecko 9,5%, Japonsko 6,8%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou průmyslové
dodávky, investiční zboží, potraviny a další spotřební zboží ( a
nejdůležitější importní partneři jsou UAE 27,4%, Čína 13,2%,
Turecko 7,8%, Jižní Korea 4,3%, Německo 4% (2016).
Jakým bohatstvím oplývá Írán a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $20,000
(2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 18.7%
(2007 odhad).
Mapa Írán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Irák
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Irák. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Irák. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Irák:

Irák - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Irák? Začněme tímto: Původně
součástí Osmanské říše, Irák byl během první světové války
obsazen Spojeným královstvím; v roce 1920 byl prohlášen za
mandát Ligy národů pod správou Spojeného království. Během
následujících desetiletí získal Irák nezávislost jako království v
roce 1932. V roce 1958 byla vyhlášena "republika", ale ve
skutečnosti vládla řada silných vládců až do roku 2003.
Poslední byl Saddám Husajn od roku 1979 do roku 2003.
Územní spory s Íránem vedly k nepřekonatelné a nákladné
osmileté válce (1980-88). V srpnu 1990 Irák obsadil Kuvajt,
ale byl během války v Zálivu v lednu až únoru 1991 vyhoštěn
koaličními sílami OSN pod vedením USA. Po osvobození
Kuvajtu požadovala Rada bezpečnosti OSN Irák, aby Irák
zrušil všechny zbraně hromadného ničení, a umožnit kontrolní
inspekci OSN. Pokračující irácké nesoulad s rezolucemi Rady
bezpečnosti OSN během období 12 let vedlo k invazi v Iráku,
vedené USA, v březnu 2003 a k vyloučení režimu Saddáma
Husajna. Americké síly zůstaly v Iráku v rámci mandátu Rady
bezpečnosti OSN do roku 2009 a na základě dvoustranné
dohody o bezpečnosti, což pomohlo zajistit bezpečnost a
instruktáž a vedení iráckých bezpečnostních sil. V říjnu 2005
Iráčané schválili ústavu v národním referendu a v souladu s
tímto dokumentem zvolili v prosinci 2005 275-člennou radu
zástupců (COR). V květnu 2006 schválil většinu ministrů

kabinetu, který označil přechod k první Irák ústavní vláda za
téměř půl století. Téměř devět let po zahájení druhé války v
Perském zálivu v Iráku skončila americká vojenská operace v
polovině prosince 2011. V lednu 2009 a dubnu 2013, Irák
uspořádal volby pro provinční rady ve všech vládách s
výjimkou tří, které tvoří regionální vládu Kurdistánu a vládu v
Kirkuku. Irák uspořádal v březnu 2010 vnitrostátní legislativní
volby - vybíral 325 zákonodárců v rozšířeném KDR - a po
devítiměsíčním zablokování COR schválila novou vládu v
prosinci 2010. V dubnu 2014 Irák uspořádal národní legislativní
volby a rozšířil COR k 328 zákonodárcům. Předseda vlády
Nuri al-Maliki upustil svou nabídku na třetí funkční období a
umožnil nový předseda vlády Haydar al-Abadi, muslimský šiít z
Bagdádu, aby získal legislativní schválení nového kabinetu v září
2014. Od roku 2014 se Irák zavázal ve vojenské kampani proti
ISIS, aby znovu získal území ztracené v západní a severní části
země.
Geografie - Irák

Kde je na světě Irák? Umístění této
země je Blízký východ, sousedící s Perským zálivem, mezi
Íránem a Kuvajtem. Irák má celkovou plochu 438,317 km2, z
čehož 437,367 km2 je země. Takže to je docela velká země.

Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně široké pláně; říční bažiny podél íránské hranice na jihu
s velkými zaplavenými oblastmi; hory podél hranic s Íránem a
Tureckem. Nejnižší bod země Irák je Perský záliv 0 m, nejvyšší
bod Cheekha Dar 31111 m. A klima je převážně pouště; mírné
chladné zimy v suchém, horkém, bezmražném létě; severní
hornaté oblasti podél íránských a tureckých hranic prožívají
studené zimy s příležitostně těžkými sněhovými toky, které se
taví na jaře a někdy způsobují rozsáhlé záplavy ve středním a
jižním Iráku.
Obyvatelé - Irák
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Irák. Počet obyvatel je:
39,192,111 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? arabština 75-80%, kurdština 15-20%, ostatní 5%
(zahrnuje Turkmenistu, Yezidi, Shabak, Kaka'i, beduín, ,
Asijský, cirkusský, Sabaean-Mandaeanský, perský). Jaké jsou
tu požívané jazyky? Irák hovoří jazyky arabský (oficiální),
kurdský (oficiální), turkmenský (turecký dialekt), syrský (neoaramejský) z populace). A náboženství: Muslim (oficiální) 9598% (Shiáše 64-69%, Sunni 29-34%), Křesťan 1% (zahrnuje
katolické, pravoslavné, protestantské, Asyrská východní
církev), další 1-4%. Kolik let je tady lidem? 20 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 74.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Populace je
soustředěna na severu, ve středu a ve východních částech
země, přičemž mnohé z větších městských aglomerací se

nacházejí podél rozsáhlých částí řek Tigris a Eufrat; většina
západních a jižních oblastí je buď mírně osídlená nebo
neobývaná. Hlavní městské oblasti v zemi Irák jsou: Bagdád
(kapitál) 6,643 milionu; Mosul 1,694 milionu; Erbil 1,166
milionu; Basra 1,019 milionu; Jako Sulaymaniyah 1,004 milionu;
Najaf 889 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Irák
Hlavní město země Irák je Bagdád a typ vlády federální
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 18 governorates (muhafazat, singular - muhafazah (arabština),
parezgakan, singulární - parezga (kurdština)) a 1 oblast; Al
Anbar; Al Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah (Ad Diwaniyah);
Najaf; Arbil (Erbil) (arabština), Hewler (kurdština); Jako
Sulaymaniyah (arabština), Slemani (kurdština); Babil; Bagdád;
Dahuk (arabština), Dihok (kurdština); Dhi Qar; Diyala; Karbala
'; Kirkuk; Regionální vláda v Kurdistánu; Maysan; Ninawa;
Salah ad Din; Wasit. Pokud jde o ekonomiku, Irák má tyto
důležité průmyslové produkty: ropa, chemikálie, textil, kůže,
stavební materiály, zpracování potravin, hnojiva, výroba kovů /
zpracování. Důležité zemědělské produkty jsou pšenice,
ječmene, rýže, zeleniny, dobytek, ovce, drůbež. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropa 99%, suroviny bez
pohonných hmot, potraviny, živá zvířata a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Čína 21.9%, Indie 20.6% 12,3%, Jižní
Korea 10,3%, Itálie 6,8%, Řecko 5,4% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou potraviny, léky, vyrábí a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 26,9%, Turecko 26,6%, Jižní Korea
5%, USA 4,4%. Jakým bohatstvím oplývá Irák a jak bohatí

jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $17,000 (2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 23% (2014 odhad).
Mapa Irák

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Irsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Irsko. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Irsko. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Irsko:

Irsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Irsko? Začněme tímto: Keltské
kmeny dorazily na ostrov mezi lety 600 a 150 př. Nl Invaze
Norsemen, které začaly koncem 8. století, byly nakonec
ukončeny, když král Brian BORU porazil Dány v roce 1014.
Normanské vpády začaly v 12. století a vyrazily více než sedm
století Anglo -Irský boj vyznačující se vzpurnými povstáním a
tvrdými represemi. Irský hladomor v polovině 19. století
zaznamenal pokles populace ostrova o třetinu díky hladovění a
emigraci. Po více než sto let poté populace ostrova
pokračovala až k poklesu, až začala znovu růst v 60. letech.
Během posledních 50 let se v Irsku zvýšila její produkce z
demografického hlediska jednou z nejmladších populací v EU.
Moderní irský stát vyvrcholí jeho původem k neúspěšnému
Velikonočnímu pondělnímu povstání z roku 1916, které se
dotýkalo několika let partyzánského válčení, které vedlo k
nezávislosti na Velké Británii v roce 1921 pro 26 jižních okresů;
šest severních (Ulster) okresů zůstalo součástí Velké Británie.
Hluboké sektářské rozdělení mezi katolickou a protestantskou
populací a systémová diskriminace v Severním Irsku vybuchlo
na roky násilí známého jako "potíže", které začaly v 60. letech.
Vláda Irska byla součástí procesu spolu s vládami Spojeného
království a Spojených států, které pomohly v roce 1998
zprostředkovat dohodu o Velkém pátku v Severním Irsku. Tím
vznikla nová fáze spolupráce mezi irskou a britskou vládou.

Irsko bylo ve druhé světové válce neutrální a pokračuje ve své
politice vojenské neutrality. Irsko se připojilo k Evropskému
společenství v roce 1973 a měnové unii eurozóny v roce 1999.
Roky hospodářského boomu keltského tygra (1995-2007)
zaznamenaly rychlý hospodářský růst, který v roce 2008
prudce skončil s rozpadem irského bankovnictví Systém. Dnes
se ekonomika zotavuje, poháněná velkými a rostoucími přímými
zahraničními investicemi, zejména z amerických nadnárodních.
Geografie - Irsko

Kde je na světě Irsko? Umístění této
země je Západní Evropa, která zabírá pět šestin ostrova Irska v
severním Atlantském oceánu západně od Velké Británie. Irsko
má celkovou plochu 70,273 km2, z čehož 68,883 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: převážně rovinatý až po válcovaný
vnitřní pláně obklopený drsnými kopci a nízkými horami;
mořské útesy na západním pobřeží. Nejnižší bod země Irsko je
Atlantický oceán 0 m, nejvyšší bod Carrauntoohil 1 041 m. A
klima je mírné námořní; modifikovaný Severoatlantickým
proudem; mírné zimy, chladná léta; důsledně vlhké; zataženo asi
polovinu času.

Obyvatelé - Irsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Irsko. Počet obyvatel je:
5,011,102 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? Irský 82,2%, irští cestující 0,7%, jiní bílí 9,5%,
Asie 2,1%, černí 1.4%, ostatní 1.5%, nespecifikováno 2.6%
(2016 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Irsko hovoří jazyky
Angličtina (oficiální, obecně používaný jazyk), irština (Gaelic
nebo Gaeilge) (oficiální, vyjádřeno přibližně 39.8% populace od
roku 2016; podél západního pobřeží Irska známé jako
gaeltachtai, které jsou oficiálně uznávanými regiony, kde je
převládajícím jazykem irština). A náboženství: Římskokatolická
78,3%, církev Irska 2,7%, ostatní křesťané 1,6%, ortodoxní
1,3%, Muslim 1,3%, ostatní 2,4%, nikdo 9,8%, NS 2,6%
(2016 est.). Kolik let je tady lidem? 36.8 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 80.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Populace distribuce je
vážena na východní stranu ostrova, přičemž největší
koncentrace je v Dublinu a kolem něj; populace na západě jsou
malé kvůli horské půdě, chudší půdě, nedostatek dobrých
dopravních cest a méně pracovních příležitostí. Hlavní městské
oblasti v zemi Irsko jsou: Dublin (hlavní město) 1,169 milionů
(2015).
Vláda a ekonomika - Irsko
Hlavní město země Irsko je Dublin a typ vlády parlamentní
republiky. Podívejme se na administrativní členění - 28 krajů a 3
měst; Carlow, Cavan, Clare, Cork, Cork, Donegal, Dublin,

Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal, Galway, Galway, Kerry,
Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth,
Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon , Sligo, South
Dublin, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow.
Pokud jde o ekonomiku, Irsko má tyto důležité průmyslové
produkty: léčiva, chemikálie, počítačový hardware a software,
potravinářské výrobky, nápoje a pivovarnictví; zdravotnické
prostředky. Důležité zemědělské produkty jsou ječmen,
brambory, pšenice ; hovězí maso, mléčné výrobky,.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou stroje a zařízení,
počítače, chemikálie, zdravotnické prostředky, léčiva;
potraviny, živočišné produkty a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou USA 26%, UK 12,7%, Belgie 12,6%, v
Německu o 6,7%, ve Švýcarsku o 5,4%, Nizozemsko 5,1%,
Francie 4,2% (2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou
zařízení pro zpracování dat, jiné stroje a zařízení, chemikálie,
ropa a ropné produkty, textil, oděvy a nejdůležitější importní
partneři jsou UK 28,8%, USA 15,9%, Francie 12,6%,
Německo 10,1%, Nizozemsko 4,7% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Irsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $72,600 (2017
odhad). To znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 8.2% (2013 odhad).
Mapa Irsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Man
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Man. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Man. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Man:

Man - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Man? Začněme tímto: Součástí
norského království Hebridy až do 13. století, kdy byla
postoupena do Skotska, se ostrov dostal pod britskou korunu
v roce 1765. Současné obavy zahrnují oživení téměř
vyhynulého manxského gaelského jazyka. Ostrov Man je
závislost na britské koruně, ale není součástí Spojeného
království ani EU. Vláda Spojeného království však zůstává
ústavně zodpovědná za svou obranu a mezinárodní zastoupení.
Geografie - Man

Kde je na světě Man? Umístění této
země je Západní Evropa, ostrov v Irském moři, mezi Velkou
Británií a Irskem. Man má celkovou plochu 572 km2, z čehož
572 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: kopců severu a
jihu rozdělených podle Central Valley. Nejnižší bod země Man
je Irské moře 0 m, nejvyšší bod Snaefell 621 m. A klima je ;
chladná léta a mírné zimy; zatažená asi třetinu času.

Obyvatelé - Man
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Man. Počet obyvatel je:
88,815 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady
žije? bílá 96,5%, asijská / asijská Britská 1,9%, ostatní 1,5%
(2011 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Man hovoří jazyky
Angličtina, Manxská gaelština (asi 2% obyvatel má určité
znalosti). A náboženství: Protestant (anglikánský, metodista,
Katolické. Kolik let je tady lidem? 44.2 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 81.3 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: většina lidí se soustředila
na města a velké města, ve kterých je Douglas na jihovýchodě
největším. Hlavní městské oblasti v zemi Man jsou: Douglasem
(hlavním městem) 29,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Man
Hlavní město země Man je Douglas a typ vlády parlamentní
demokracie (Tynwald); korunní závislost Spojeného království.
Podívejme se na administrativní členění - žádná; neexistuje
žádné administrativní rozdělení podle prvního řádu, jak je
definováno vládou USA, ale je zde 24 místních orgánů, z nichž
každá. Pokud jde o ekonomiku, Man má tyto důležité
průmyslové produkty: finanční služby, lehká výroba, cestovní
ruch. Důležité zemědělské produkty jsou obiloviny, zelenina;
dobytek, ovce, prasata, drůbež. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou tweeds, sleď, zpracované měkkýše, hovězí
maso, lamový řez, a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
neznámo. Nejdůležitější importní komodity jsou hnojiva, ryby a

nejdůležitější importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím
oplývá Man a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $84,600 (2014 odhad). To
znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Man

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Izrael
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Izrael. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Izrael. Ale

pojďme začít mapou, kterou má Izrael:

Izrael - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Izrael? Začněme tímto: Po
druhé světové válce se Británie stáhla ze svého mandátu
Palestiny a OSN navrhla rozdělení této oblasti do arabských a
židovských států, které Arabové odmítli. Izraelský stát byl
nicméně prohlášen v roce 1948 a Izrael následně porazil
arabské armády v řadě válek, které nekončily hluboké napětí
mezi oběma stranami. (Termíny, které Izrael obsadil od války v
roce 1967, nejsou zahrnuty do profilu izraelské země, pokud
není uvedeno jinak). Dne 25. dubna 1982 Izrael odstoupil z
Sinajského poloostrova na základě mírové smlouvy IzraelEgypt z roku 1979. V souladu s rámcem stanoveným na
madridské konferenci v říjnu 1991 provedl Izrael bilaterální
jednání s palestinskými představiteli a Sýrií o dosažení trvalého
urovnání s každým. Izraelští a palestinští úředníci dne 13. září
1993 podepsali Deklaraci zásad (nazvanou také "oslo
dohoda"), zakotvující myšlenku dvoustátního řešení jejich
konfliktu a vedení dočasného období palestinské samosprávy.
Strany dosáhly v období 1994-1999 dalších šest dalších
významných prozatímních dohod, jejichž cílem bylo vytvořit
podmínky pro řešení dvou států, ale většina z nich se nikdy plně
nerealizovala. Vynikající územní a jiné spory s Jordánskem byly
vyřešeny v Izraelsko-Jordánské mírové smlouvě dne 26. října
1994. Pokrok směrem k konečné dohodě o stavu s Palestinci

byl podkopán izraelsko-palestinským násilím v období od roku
2001 do února 2005. Izrael v roce 2005 unilaterálně odklonil
od pásma Gazy, evakuovat osadníky a jejich armádu, přičemž
si zachová kontrolu nad většinou bodů vstupu do pásma Gazy.
Volba Hamásu v čele Palestinské legislativní rady v roce 2006
dočasně zmrazila vztahy mezi Izraelem a palestinskou
samosprávou (PA). Izrael se zúčastnil 34denního konfliktu s
hizballáhem v Libanonu od července do srpna 2006 a
23denního konfliktu s Hamásem v pásmu Gazy v prosinci 2008
až lednu 2009. V listopadu 2012 se Izrael zapojil do
sedmidenního konfliktu s Hamasem v pásmu Gazy. Přímé
rozhovory s Palestinci, které byly naposledy zahájeny v
červenci 2013, ale byly pozastaveny v dubnu 2014. Rozhovory
představovaly čtvrté soustředěné úsilí vyřešit záležitosti týkající
se konečného stavu mezi stranami, protože byly poprvé
diskutovány v Camp Davide v roce 2000. O tři měsíce později
Hamas a další militantní skupiny spustily rakety do Izraele,
Geografie - Izrael

Kde je na světě Izrael? Umístění této
země je Blízký východ, sousedící se Středozemním mořem,
mezi Egyptem a Libanonem. Izrael má celkovou plochu 20,770
km2, z čehož 20,330 km2 je země. Takže to není nijak velká

země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: poušť Negev na jihu; nízká pobřežní rovina;
centrální hory; Jordan Rift Valley. Nejnižší bod země Izrael je
Mrtvé moře -431 m, nejvyšší bod Har Meron 1,208 m. A
klima je mírné; horké a suché v jižních a východních pouštních
oblastech.
Obyvatelé - Izrael
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Izrael. Počet obyvatel je:
8,299,706 (7/2017 odhad) (includes populations of the Golan
Heights of Golan Sub-District and also East Jerusalem, which
was annexed by Israel after 1967). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? židovský 74,7% (z toho 76,3% z Evropy,
Amerika / Oceánie- (2016 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Izrael hovoří jazyky hebrejština (oficiální), arabština (oficiálně
používaná pro arabskou menšinu), angličtinu (nejčastěji
používané) cizí jazyk). A náboženství: židovský 74,7%,
muslimský 17,7%, křesťanský 2%, družský 1,6%, jiný 4%
(2016 tis.). Kolik let je tady lidem? 29.9 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 82.5 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: obyvatel se soustředil v
okolí Tel-Avivu a okolí Galilejské moře; na jihu zůstává řídce
osídlený s výjimkou pobřeží zálivu Aqaba. Hlavní městské
oblasti v zemi Izrael jsou: Tel Aviv-Yafo 3,608 milionu; Haifa
1,097 milionu; Jeruzalém (prohlášený kapitál) 839 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Izrael
Hlavní město země Izrael je Jeruzalém; poznámka -

Spojené státy uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele v
prosinci 2017 bez toho, aby zaujaly stanovisko k specifickým
hranicím izraelské suverenity a typ vlády parlamentní
demokracie. Podívejme se na administrativní členění - 6 okresy
(mehozot, singulární - mehoz); Central, Haifa, Jeruzalém,
severní, jižní, Tel Aviv. Pokud jde o ekonomiku, Izrael má tyto
důležité průmyslové produkty: (včetně letectví, komunikace,
návrh a výroba počítačů, lékařská elektronika, optická vlákna),
dřevo a papírové výrobky, potaše a fosfáty, potraviny, nápoje a
tabák, louh sodný, cement, léčiva, produkty, chemické výrobky,
plasty, řezané diamanty, textilie, footwea. Důležité zemědělské
produkty jsou Citrus, zeleniny, bavlna ; hovězí maso, drůbež,
mléčné výrobky. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
stroje a zařízení, software, řezané diamanty, zemědělské
produkty, chemikálie, textil a oděvy a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou USA 29,3%, Hongkong 7,4%, Velká
Británie 6,5% 4,2% (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou suroviny, vojenské vybavení, investiční zboží, surové
diamanty, pohonné hmoty, obilí, spotřební zboží a nejdůležitější
importní partneři jsou US 12,2%, Čína 8,9%, Švýcarsko 6,4%,
Německo 6,1%, Belgie 5,9% , Itálie 4% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Izrael a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $36,200 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 22%.

Mapa Izrael

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Itálie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Itálie. Zahrnuty jsou vybrané

statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Itálie. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Itálie:

Itálie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Itálie? Začněme tímto: Itálie se
stala národním státem v roce 1861, kdy regionální státy
poloostrova, spolu se Sardinií a Sicílií, byly sjednoceny pod
Kingem Victorem Emmanuelem II. Éra parlamentní vlády
skončila na počátku dvacátých let 20. století, kdy Benito
Mussolini založil fašistickou diktaturu. Jeho spojenectví s
nacistickým Německem vedlo k porážce Itálie ve druhé světové
válce. Demokratická republika nahradila monarchii v roce 1946
a následovalo hospodářské oživení. Itálie je členem charty
NATO a Evropského hospodářského společenství (EHS) a
jeho následnými nástupci ES a EU. Byl v čele evropského
hospodářského a politického sjednocení a připojil se k
Hospodářské a měnové unii v roce 1999. Trvalé problémy
zahrnují pomalý hospodářský růst, vysokou nezaměstnanost
mladých a žen, organizovaný zločin, korupce,
Geografie - Itálie

Kde je na světě Itálie? Umístění této
země je Jižní Evropa, poloostrov rozkládající se do centrálního
Středozemního moře, severovýchodně od Tuniska. Itálie má
celkovou plochu 301,340 km2, z čehož 294,140 km2 je země.
Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: převážně drsné a hornaté;
Některé pláně, pobřežní nížiny. Nejnižší bod země Itálie je
Středozemní moře 0 m, nejvyšší bod Mont Blanc (Monte
Bianco) de Courmayeur 4,748 m (sekundární vrchol Mont
Blanc). A klima je převážně Středomoří; vysokohorská krajina;
horké, suché na jihu.
Obyvatelé - Itálie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Itálie. Počet obyvatel je:
62,137,802 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? italština (zahrnuje malé seskupení německých,
francouzských a slovinsko-italských na severu a albánských
italů a řeckých Italů na jihu). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Itálie hovoří jazyky italština (oficiální), německá (část Trentino oblast Alto Adige je převážně německy mluvící), francouzština
(malá francouzsky mluvící menšina v regionu Valle d'Aosta),

slovinština (slovinsky mluvící menšina v oblasti Terst-Gorizia). A
náboženství: Křesťan 80% (převážně římský katolík s velmi
malými skupinami svědků Jehovových a protestantů),
muslimský (asi 800 000 až 1 milion), ateista a agnostik 20%.
Kolik let je tady lidem? 45.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 82.3
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Navzdory výraznému vzoru s
průmyslovým severem a agrární jih, poměrně rovnoměrné
rozložení populace existuje ve většině zemí, s pobřežními
oblastmi, Údolím řeky Po a městskými centry (zejména
Milánem, Římem a Neapolí), které přitahují větší a hustější
populace. Hlavní městské oblasti v zemi Itálie jsou: ŘÍM
(hlavního města) 3,718 milionů; Milán 3,099 milionu; Neapol
2,202 milionu; Turín 1,765 milionu; Palermo 853 000; Bergamo
840 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Itálie
Hlavní město země Itálie je Řím a typ vlády parlamentní
republiky. Podívejme se na administrativní členění - 15 regionů
(regioni, singular - regione) a 5 autonomních regionů (regioni
autonomie, singular - regione autonoma). Pokud jde o
ekonomiku, Itálie má tyto důležité průmyslové produkty: ,
strojírenství, železo a ocel, chemikálie, zpracování potravin,
textil, motorová vozidla, oděvy, obuv, keramika. Důležité
zemědělské produkty jsou ovoce, zelenina, hrozny, brambory,
cukrová řepa, sója, obilí, olivy; hovězí maso, mléčné výrobky;
rybářství. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
strojírenské výrobky, textil a oděvy, výrobní stroje, motorová

vozidla, potraviny, nápoje a tabák; minerály, neželezné kovy a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Německo 12,6%,
Francie 10,5%, USA 8,9%, Spojené království 5,4%,
Španělsko 5%, Švýcarsko 4,6% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou strojírenské výrobky, chemikálie,
dopravní prostředky, energetické výrobky, nerosty a neželezné
kovy, textil a oděvy; potraviny, nápoje, tabák a nejdůležitější
importní partneři jsou Německo 16,3%, Francie 8,9%, Čína
7,5%, Nizozemsko 5,5%, Španělsko 5,3%, Belgie 4,9%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Itálie a jak bohatí jsou lidé v
této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$38,000 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde
dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 29.9% (2012 odhad).
Mapa Itálie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Jamajka
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Jamajka. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Jamajka. Ale pojďme začít mapou, kterou má Jamajka:

Jamajka - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Jamajka? Začněme tímto:
Ostrov - objevil Christopher Columbus v 1494 - byl urovnán
španělskou časně v 16. století. Rodáci Taino, kteří po staletí
obývali Jamajku, byli postupně vyhlazeni a nahrazováni
africkými otroky. Anglie obsadila ostrov v roce 1655 a založila
hospodářství založenou na cukru, kakaovém a kávovém.
Zrušení otroctví v roce 1834 osvobodilo čtvrt milionu otroků, z
nichž mnozí se stali malými zemědělci. Jamajka postupně
zvyšovala svou nezávislost na Británii. V roce 1958 se připojila
k ostatním kolumbijským kolumbijským kolonám při vytváření
Federace západních Indie. Jamajka získala úplnou nezávislost,
když se v roce 1962 stáhla z federace. Zhoršující se
ekonomické podmínky během sedmdesátých let vedly k
opakujícímu se násilí, jelikož soupeřící gangy spojené s hlavními
politickými stranami se vyvinuly do silných sítí organizovaného
zločinu zapojených do mezinárodního pašování drog a praní
špinavých peněz. Násilná kriminalita, obchod s drogami a
chudoba představují pro vládu dnešní významné výzvy.
Nicméně mnohé venkovské a rekreační oblasti zůstávají
relativně bezpečné a významně přispívají k hospodářství.
Geografie - Jamajka

Kde je na světě Jamajka? Umístění
této země je Karibik, ostrov v Karibském moři, jižně od Kuby.
Jamajka má celkovou plochu 10,991 km2, z čehož 10,831 km2
je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: většinou hory, s
úzkým, přerušovaným pobřežním pláním. Nejnižší bod země
Jamajka je Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Blue Mountain
Peak 2 256 m. A klima je tropických; horké, vlhké;
temperamentní interiér.
Obyvatelé - Jamajka
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Jamajka. Počet obyvatel
je: 2,990,561 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? černá 92,1%, smíšená 6,1%, východní
indická 0,8%, ostatní 0,4%, nespecifikovaná 0,7% (2011 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Jamajka hovoří jazyky
Angličtina, angličtina patois. A náboženství: Protestant 64,8%
(zahrnuje adventisté sedmého dne 12,0%, letniční 11,0%, jinou
církev boží 9,2%, církev boží v novém zákoně 7,2%, baptista
6,7%, církev boží na Jamajce 4,8%, církev božství proroctví
4,5% Anglikánské 2,8%, sjednocené církve 2,1%, metodisté 
1,6%, oživené 1,4%, bratry 0,9% a moravské 0,7%), římský
katolík 2,2%, svědek Jehovových 1,9%, rastafarián 1,1%,
ostatní 6,5%, ne 21,3% 2,3% (2011 est.). Kolik let je tady

lidem? 26 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Hustota obyvatelstva je vysoká v celém, ale
vzrůstá v Kingston, Montego Bay a Port Esquivel. Hlavní
městské oblasti v zemi Jamajka jsou: Kingston (hlavní město)
588,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Jamajka
Hlavní město země Jamajka je Kingston a typ vlády
parlamentní demokracie (parlament) pod ústavní monarchií;
oblast Commonwealthu. Podívejme se na administrativní členění
- 14 farnosti; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester,
Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint
Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny,
Westmoreland. Pokud jde o ekonomiku, Jamajka má tyto
důležité průmyslové produkty: turistika, bauxit / oxid hlinitý,
zemědělské zpracování, světlo vyrábí, rum, cement, kov, papír,
chemické výrobky, telekomunikace. Důležité zemědělské
produkty jsou cukrová třtina, banány, káva, citrusy, jamky,
akkee, zelenina; drůbež, kozy, mléko; korýši. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou oxid hlinitý, bauxit, cukr, rum,
káva, sladké brambory, nápoje, chemikálie, oděv , minerální
paliva a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA
40,8%, Kanada 11,9%, Nizozemsko 10,2%, Rusko 5,8%,
Velká Británie 4,1% (2016),. Nejdůležitější importní komodity
jsou potraviny a další spotřební zboží, průmyslových, paliva,
díly a příslušenství kapitálových statků, strojů a dopravních
prostředků, stavební materiály a nejdůležitější importní partneři

jsou US o 39% , Trinidad a Tobago 7,2%, Čína 6,4%,
Japonsko 6,2%, Mexiko 4,1% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Jamajka a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $9,200 (2017 odhad). To je
poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí
produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní
náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo populace pod hranicí chudoby: 16.5% (2009 odhad).
Mapa Jamajka

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Japonsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Japonsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Japonsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Japonsko:

Japonsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Japonsko? Začněme tímto: V
roce 1603, po desetiletích občanské války, shogunát Tokugawa
(vojenská, dynastická vláda) zahájil dlouhou dobu relativní
politické stability a izolace od cizího vlivu. Po více než dvě
staletí tato politika umožnila Japonsku těšit se z rozkvětu své
původní kultury. Japonsko otevřelo své přístavy poté, co
podepsalo smlouvu Kanagawa se Spojenými státy v roce 1854
a začalo se intenzivně modernizovat a industrializovat. Během
pozdních 19. a počátku 20. století se Japonsko stalo regionální
mocí, která dokázala porazit síly jak Číny, tak Ruska. Obývalo
Korea, Formosa (Tchaj-wan) a jižní ostrov Sachalin. V letech
1931-32 obsadila Japonsko Manchuriu a v roce 1937 zahájila
invazi do Číny. Japonsko zaútočilo na americké síly v roce
1941 - který vstoupil do druhé světové války - a brzy obsadil
hodně východní a jihovýchodní Asie. Po porážce ve druhé
světové válce se Japonsko zotavilo, aby se stalo ekonomickou
mocí a spojencem Spojených států. Zatímco císař si uchovává
trůn jako symbol národní jednoty, zvolení politici mají
rozhodovací pravomoc. Po třech desetiletích bezprecedentního
růstu došlo v Japonsku k výraznému zpomalení hospodářství od
devadesátých let, ale země zůstává ekonomickou silou. V
březnu 2011 zničilo nejsilnější zemětřesení v Japonsku a
doprovázené tsunami severozápadní část ostrova Honshu, zabil
tisíce a poškodilo několik jaderných elektráren. Katastrofa

zhoršila ekonomiku země a její energetickou infrastrukturu a
testovala její schopnost řešit humanitární katastrofy.
Geografie - Japonsko

Kde je na světě Japonsko? Umístění
této země je Východní Asie, ostrovní řetězec mezi severním
Tichým oceánem a Japonským mořem, východně od
Korejského poloostrova. Japonsko má celkovou plochu
377,915 km2, z čehož 364,485 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: většinou drsné a hornaté. Nejnižší bod země
Japonsko je Hachiro-gata -4 m, nejvyšší bod Mount Fuji 3 776
m. A klima je pohybuje od tropických na jihu až po chladné
mírné na severu.
Obyvatelé - Japonsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Japonsko. Počet
obyvatel je: 126,451,398 (7/2017 odhad). Takže tato země
patří mezi nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Japonci 98,5%,
Korejci 0,5%, Číňani 0,4%, Ostatní 0,6%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Japonsko hovoří jazyky Japonský. A
náboženství: šintoismus 79,2%, Buddhismus 66,8% Křesťanství
1,5%, ostatní 7,1%. Kolik let je tady lidem? 47.3 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je

starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 85.3 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Všechny primární a sekundární oblasti s vysokou hustotou
obyvatelstva leží na pobřeží; jedna třetina populace sídlí v Tokiu
a kolem ní na centrální pláni (Kanto Plain). Hlavní městské
oblasti v zemi Japonsko jsou: Tokyo (hlavní město) 38.001
milionů; Osaka-Kobe 20,238 milionu; Nagoya 9,406 milionu;
Kitakyushu-Fukuoka 5,51 milionu; Shizuoka-Hamamatsu 3
369 milionů; Sapporo 2,571 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Japonsko
Hlavní město země Japonsko je Tokio a typ vlády
Parlamentní ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní
členění - 47 prefektur; Aichi, Akita, Aomori, Chiba,
Fukushima, Gifu, Gunma, Hirošima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki,
Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa,
Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi,
Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata,
Yamaguchi, Yamanashi. Pokud jde o ekonomiku, Japonsko má
tyto důležité průmyslové produkty: mezi největší a nejvíce
technologicky vyspělých světových výrobců motorových
vozidel, elektronických zařízení, strojní nástroje, oceli a
neželezné kovy, lodě, chemikálie, textil, zpracované potraviny.
Důležité zemědělské produkty jsou zelenina, rýže, ryby, drůbež,
ovoce, mléčné výrobky, vepřové maso, hovězí maso, květiny,
brambory / TAROS / sladké brambory, cukrová třtina, čaj,
luštěniny, pšenice a ječmene. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou motorová vozidla 14,9%; výrobky ze železa a
oceli o 5,4%; polovodiče 5%; auto díly 4,8%; stroje na výrobu

energie 3,5%; plasty 3,3% (2014) a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou 20,2%, Čína 17,7%, Jižní Korea
7,2%, Hongkong 5,2%, Thajsko 4,3% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou ropa 16,1%; tekutý zemní plyn 9,1%;
oblečení 3,8%; polovodiče 3,3%; uhlí 2,4%; audio a vizuální
zařízení 1,4% (v roce 2014) a nejdůležitější importní partneři
jsou Čína 25,8%, USA 11,4%, Austrálie 5%, Jižní Korea 4,1%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Japonsko a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$42,700 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 16.1% (2013 odhad).
Mapa Japonsko
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Jersey
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Jersey. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Jersey. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Jersey:

Jersey - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Jersey? Začněme tímto: Jersey
a ostatní Normanské ostrovy představují poslední pozůstatky
středověkého Dukedom Normandie, který se hýbal jak ve
Francii, tak v Anglii. Tyto ostrovy byly jedinou britskou půdou
obsazenou německými jednotkami ve druhé světové válce.
Záliv Jersey je závislost na britské koruně, ale není součástí
Velké Británie nebo EU. Vláda Spojeného království je však
ústavně zodpovědná za svou obranu a mezinárodní zastoupení.
Geografie - Jersey

Kde je na světě Jersey? Umístění
této země je Západní Evropa, ostrov v kanálu La Manche, na
severozápadě Francie. Jersey má celkovou plochu 116 km2, z
čehož 116 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: jemně
se pohybující pláň s nízkými, drsnými kopci podél severního
pobřeží. Nejnižší bod země Jersey je Kanál 0 m, nejvyšší bod
Les Platons 136 m. A klima je mírný; mírné zimy a chladná léta.

Obyvatelé - Jersey
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Jersey. Počet obyvatel
je: 98,840 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Jersey 46,4%, britský 32,7%, portugalský /
Madeiran 8,2%, polský 3,3%, irský, francouzský a jiný bílý
7,1%, jiný 2,4% (rok 2011). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Jersey hovoří jazyky Angličtina 94,5% úřední), portugalský
4,6%, ostatní 0,9% (2001 sčítání lidu). A náboženství:
protestant (anglikán, Baptist, sborový Nový kostel,
metodistická, Presbyterian), římský katolík. Kolik let je tady
lidem? 38 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: poměrně Rovnoměrné rozložení; žádné
pozoruhodné trendy. Hlavní městské oblasti v zemi Jersey jsou:
neznámo.
Vláda a ekonomika - Jersey
Hlavní město země Jersey je Saint Helie a typ vlády
parlamentní demokracie (shromáždění států Jersey); korunní
závislost Spojeného království. Podívejme se na administrativní
členění - žádný (britská korunní závislost); neexistují žádné
správní rozdělení podle pravidla vlády USA, ale existuje 12
farností; Grouville, Saint Brelade, Saint John, Saint Lawrence,
Svatý Martin, Svatá Marie, Saint Ouen, Svatý Petr, Svatý
Spasitel a Trojice. Pokud jde o ekonomiku, Jersey má tyto
důležité průmyslové produkty: cestovní ruch, bankovnictví a
finance, mlékárenství, elektronika. Důležité zemědělské

produkty jsou Brambor, květák, rajčata; hovězí maso, mléčné
výrobky. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou lehké
průmyslové a elektrotechnické zboží, mléčný skot, potraviny,
textil, květiny a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
neznámo. Nejdůležitější importní komodity jsou strojní zařízení
a dopravní prostředky, průmyslové výrobky, potraviny,
minerální paliva, chemikálie a nejdůležitější importní partneři
jsou neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Jersey a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $49,500 (2015 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Jersey
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Jordánsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Jordánsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Jordánsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Jordánsko:

Jordánsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Jordánsko? Začněme tímto: Po
první světové válce a rozpadu Osmanské říše byla Liga národů
udělena Británii mandát vládnout hodně z Blízkého východu.
Británie vymezila poloostnickou oblast Transjordánu z Palestiny
na počátku dvacátých let 20. století. Oblast získala svou
nezávislost v roce 1946 a poté se stala Jordánským
hášimovským královstvím. Dlouholetý pravítko krále Husajna
(1953-99) úspěšně sledoval konkurenční tlaky velkých sil
(USA, SSSR a Velké Británie), různých arabských států,
Izraele a velkého vnitřního palestinského obyvatelstva.
Jordánsko ztratil na Západním břehu Izraeli během šestidenní
války v roce 1967. Král Husajn se v roce 1988 trvale vzdal
Jordánských nároků na Západní břeh; v roce 1994 podepsal
mírovou smlouvu s Izraelem. Král Abdalláh II, nejstarší syn
krále Husajna, převzal trůn po smrti svého otce v roce 1999.
Uskutečnil mírné politické a ekonomické reformy včetně přijetí
nového volebního zákona na počátku roku 2016 před
parlamentními volbami konanými v září. Islámský akční fronta,
která je politickým ramenem Jordánského muslimského
bratrstva, se vrátila do parlamentu s 15 místy po bojkotování
předchozích dvou voleb v letech 2010 a 2013.
Geografie - Jordánsko

Kde je na světě Jordánsko? Umístění
této země je Blízký východ, severozápad Saúdské Arábie, mezi
Izraelem (na západ) a Irákem. Jordánsko má celkovou plochu
89,342 km2, z čehož 88,802 km2 je země. Takže to není nijak
velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: převážně pouštní náhorní plošina na východě,
horská oblast na západě; Velká údolí Rift odděluje východní a
západní břehy Jordánu Rive. Nejnižší bod země Jordánsko je
Mrtvé moře -431 m, nejvyšší bod Jabal Umm ad Dami 1 854
m. A klima je převážně vyprahlé pouště; období dešťů na
západě (listopad až duben).
Obyvatelé - Jordánsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Jordánsko. Počet
obyvatel je: 10,248,069. Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? Arab 98%, Cirkassian 1%, Arménský 1%. Jaké
jsou tu požívané jazyky? Jordánsko hovoří jazyky Arabský
(oficiální), anglicky (široce známý mezi horními a středními
třídami). A náboženství: Muslim 97,2% (úředníci, převážně
sunnitští), křesťané 2,2% (většinoví řečtini ortodoxní, ale někteří
řečtí a římští katolíci, syrští ortodoxní, Protestantské
denominace), buddhisté 0,4%, hinduisté 0,1%, židovští. Kolik

let je tady lidem? 22.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 74.8
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Obyvatelé silně soustředěných na
západě a zejména na severozápadě, v hlavním městě Ammánu
av jeho okolí;. Hlavní městské oblasti v zemi Jordánsko jsou:
(2015).
Vláda a ekonomika - Jordánsko
Hlavní město země Jordánsko je Amman a typ vlády
parlamentní ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní
členění - 12 guvernérů (muhafazat, singular - muhafazah);
'Ajlun, Al' Aqabah, Al Balqa ', Al Karak, Al Mafraq,
Al'Asimah (Amman), At Tafilah, Az Zarqa', Irbid, Jarash,
Ma'an, Madaba. Pokud jde o ekonomiku, Jordánsko má tyto
důležité průmyslové produkty: turistika, informační technologie,
oděvy, hnojiva, potaše, fosfátová těžba, léčiva, rafinace ropy,
cement, anorganické chemikálie, lehká výroba. Důležité
zemědělské produkty jsou Citrusů, rajčat, okurky, olivy, jahody,
ovce, drůbež, mléčná. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou textil, hnojiva, potaše, fosfáty, a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou USA 25,2%, Saúdská Arábie 14,2%,
Indie 8,4%, Irák 6,8%, Spojené arabské emiráty 5,6%, Kuvajt
5,1% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou ropa,
rafinované ropné produkty, stroje, dopravní prostředky, železo,
obiloviny a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 14%,
Saúdská Arábie 11.8% , USA 7,4%, Německo 4,8%, Itálie
4,7%, Spojené arabské emiráty 4,4% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Jordánsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?

Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $12,500 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 14.2% (2002 odhad).
Mapa Jordánsko
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kazachstán
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kazachstán. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kazachstán. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kazachstán:

Kazachstán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kazachstán? Začněme tímto:
Etnické kazachové, směs Turkic a mongolských kočovných
kmenů, kteří se do 13. století stěhovali do tohoto regionu, se
zřídkakdy spojili jako jediný národ. Oblast byla dobytá
Ruskem v 18. století a Kazachstán se stal sovětskou republikou
v roce 1936. Sovětská politika snižovala počet etnických
kazašů ve třicátých letech minulého století a umožnila
neetnickým kazámcům překonat počet domorodců. Během
padesátých a šedesátých let dvacátého a šedesátého létového
programu "Virgin Lands" byli sovětští občané povzbuzováni k
tomu, aby pomohli pěstovat severní pastviny Kazachstánu.
Tento příliv přistěhovalců (většinou Rusů, ale i některých dalších
deportačních národností) dále vyvedl etnickou směsnost.
Nemuslimské etnické menšiny od poloviny devadesátých let od
poloviny 90. let odešly z velkého množství Kazachstán a
národní program vrátil zpět do Kazachstánu asi milion kazachů.
Tyto trendy umožnily Kazachstům opět stát se tituly. Tento
dramatický demografický posun také podkopal předchozí
náboženskou rozmanitost a dělal zemi více než 70% muslimů.
Kazachstánské hospodářství je větší než v ostatních
středoasijských státech, a to především kvůli obrovským
přírodním zdrojům země. Současné otázky zahrnují: rozvoj
soudržné národní identity, rozšiřování rozvoje rozsáhlých
energetických zdrojů země a jejich export na světové trhy,

diverzifikaci
hospodářství,
posílení
hospodářské
konkurenceschopnosti Kazachstánu a posílení vztahů se
sousedními státy a zahraničními mocnostmi. Astana úspěšně
uspořádala mezinárodní výstavu v roce 2017. Tříměsíční Expo
2017, tématická budoucí energie, byla první výstavou bývalé
sovětské země.
Geografie - Kazachstán

Kde je na světě Kazachstán?
Umístění této země je Střední Asie, severozápadně od Číny;
malá část západně od řeky Ural (nejvyšší část Evropy).
Kazachstán má celkovou plochu 2,724,900 km2, z čehož
2,699,700 km2 je země. Takže to je velmi velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: velká
plochá steppa, která se táhne od Volhy na západě Altai hory na
východě a od roviny západní Sibiři na severu k oázám a
pouštům střední Asie na jihu. Nejnižší bod země Kazachstán je
Vpadina Kaundy -132 m, nejvyšší bod Khan Tangiri Shyngy
(Pik Khan-Tengri) 6,995 m. A klima je kontinentální, studené
zimy a horké léto, suchá a polořadovka.
Obyvatelé - Kazachstán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kazachstán. Počet

obyvatel je: 18,556,698 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Kazašský (Qazaq) 63,1%, Ruský
23,7%, Uzbekský 2,9%, Ukrajinský 2,1%, Ujgur 1,4%,
Tatarský 1,3% Němčina 1,1%, ostatní 4,4% (2009 est.). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Kazachstán hovoří jazyky Kazachština
(oficiální, Qazaq) 74% (rozumět mluvenému jazyku), ruština
(oficiální, používaný v každodenním podnikání, označovaný
jako "jazyk interetnické komunikace") 94.4% ) (V roce 2009).
A náboženství: Muslim 70,2%, křesťan 26,2% (většinou ruští
ortodoxní), jiní 0,2%, ateisté 2,8%, nespecifikováno 0,5% (rok
2009). Kolik let je tady lidem? 30.6 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 71.1 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: většina země vykazuje
nízkou hustotu obyvatelstva, zejména vnitřek; populační skupiny
se objevují v městských aglomeracích v dalekých severních a
jižních částech země. Hlavní městské oblasti v zemi Kazachstán
jsou: Almaty 1,523 milionu; Astana (hlavní město) 759 000
(2015).
Vláda a ekonomika - Kazachstán
Hlavní město země Kazachstán je Astana a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 14 provincií (oblyslar, singular - oblys) a 2 měst (qalalar,
singular - qala); Almaty, Atyrau, Atyrau, Batys Qazaqstan
[západní Kazachstán] (ústní), Mangghystau (Aqtau), Ongtustik
Qazaqstan [Shymkent], Pavlodar, Qaraghandy, Qostanay,
Qyzylorda , Zhambyl (Taraz). Pokud jde o ekonomiku,
Kazachstán má tyto důležité průmyslové produkty: ropa, uhlí,

železná ruda, mangan, chromit, olovo, zinek, měď, titan, bauxit,
zlato, stříbro, fosfáty, síra, uran, železo a ocel; traktory a další
zemědělská technika, elektromotory, stavební materiály.
Důležité zemědělské produkty jsou Obilí (většinou jarní pšenice
a ječmen), brambory, zelenina, melouny; hospodářských zvířat.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa a ropné
produkty, zemní plyn, železné kovy, chemikálie, stroje, obilí,
vlna, maso, uhlí a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Itálie 20.3%, Čína 11.5% %, Nizozemsko 8,9%, Švýcarsko
7,3%, Francie 4,9% (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou stroje a zařízení, kovové výrobky, potraviny a nejdůležitější
importní partneři jsou Rusko 36,2%, Čína 14,5%, Německo
5,7%, USA 5,1%. Jakým bohatstvím oplývá Kazachstán a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $26,100 (2017 odhad). To znamená, že
životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 2.7% (2015 odhad).
Mapa Kazachstán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Keňa
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Keňa. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Keňa. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Keňa:

Keňa - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Keňa? Začněme tímto:
Zástupce prezidenta a osvobozenecké bitvy Jomo Kenyatta
vedl Keňu z nezávislosti v roce 1963 až do své smrti v roce
1978, kdy se místopředseda Daniel MOI ujal moci v ústavní
posloupnosti. Země byla de facto jedním stranickým státem od
roku 1969 do roku 1982, po jehož uplynutí byla vládnoucí

Keňská africká národní unie (KANU) změněna ústavou, aby se
stala jedinou právní stranou v Keni. MOI přistoupila k vnitřnímu
a vnějšímu tlaku na politickou liberalizaci koncem roku 1991.
Etnicky roztříštěná opozice nedokázala odvolat KANU od
moci ve volbách v letech 1992 a 1997, které byly
poznamenány násilím a podvody, ale byly považovány za
všeobecně odrážející vůli Keňští lidé. Prezident MOI odstoupil
v prosinci 2002 po spravedlivých a pokojných volbách. Mwai
Kibaki, který pracuje jako kandidát na multietnické, united
opoziční skupina Národní duhové koalici (NARC), poražený
KANU kandidáta Uhuru Kenyatta, syn zakládající prezident
Jomo Kenyatta a převzal presidentství po kampaň zaměřenou
na boj proti korupci platformě. Kibakiho opětovná volba v
prosinci 2007 přinesla obvinění z volebního vybavení rakouské
demokratické hnutí (ODM) Raila Odingy a rozpoutala dva
měsíce násilí, v němž zemřelo přibližně 1100 lidí.
Zprostředkování sponzorované Africkou unií, které vedl bývalý
generální tajemník OSN Kofi Annan koncem února 2008,
vyústilo v dohodu o sdílení moci, která přivedla Odingu do
vlády v obnovené funkci předsedy vlády. Dohoda o sdílení moci
zahrnovala širokou reformní agendu, jejíž ústředním bodem byla
ústavní reforma. V srpnu 2010, Keňané obrovsky přijali novou
ústavu v národním referendu. Nová ústava zavedla dodatečné
kontroly a vyvážení výkonné moci a významné přenesení moci a
zdrojů do 47 nově vytvořených krajů. Také zrušil post
předsedy vlády po prvních prezidentských volbách podle nové
ústavy, která se konala v březnu 2013. Uhuru Kenyatta vyhrál
volby a v dubnu 2013 byl zapsán do úřadu; druhý listopadový

termín začal v listopadu 2017. Uhuru Kenyatta zvítězil ve
volbách a byl v úřadu v dubnu 2013; druhý listopadový termín
začal v listopadu 2017. Uhuru Kenyatta zvítězil ve volbách a byl
v úřadu v dubnu 2013; druhý listopadový termín začal v
listopadu 2017.
Geografie - Keňa

Kde je na světě Keňa? Umístění této
země je Východní Afrika sousedí s Indickým oceánem mezi
Somálskem a Tanzánií. Keňa má celkovou plochu 580,367
km2, z čehož 569,140 km2 je země. Takže to je docela velká
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: nízkých rovinách na střední části vysočiny
roztroušené údolím Great Rift; úrodná planina na západě.
Nejnižší bod země Keňa je Indický oceán 0 m, nejvyšší bod
Mount Kenya 5 199 m. A klima je liší od tropických podél
pobřeží k suchu v.
Obyvatelé - Keňa
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Keňa. Počet obyvatel je:
47,615,739. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady žije? Kikuyu
22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii
6%, Meru 6%, Ostatní afričtí 15%, Neafričtí (Asie, Evropané a

Arab. Jaké jsou tu požívané jazyky? Keňa hovoří jazyky ) ,
Kiswahili (oficiální), početné domorodé jazyky. A náboženství:
Křesťan 83% (protestant 47,7%, katolík 23,4%, jiný křesťan
11,9%), muslim 11,2%, tradiční 1,7%, ostatní 1,6%, žádná
2,4%, nespecifikováno 0,2% ). Kolik let je tady lidem? 19.7
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 64.3 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Populace silně soustředěná na západě podél břehu jezera
Victoria; další oblasti s vysokou hustotou zahrnují hlavní město
Nairobi a na jihovýchodě podél pobřeží Indického oceánu.
Hlavní městské oblasti v zemi Keňa jsou: Nairobi (hlavní město)
3,915 milionů; Mombassa 1,104 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Keňa
Hlavní město země Keňa je Nairobi a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 47 krajů; Baringo, Bometoma, Bungoma, Busua, Elbeyo /
Marakwet, Embu, Garissa, Homa Bay, Isiolo, Kajiado,
Kakamega, Kerikho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii, Kisumu,
Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu , Marsabit, Meru, Migori,
Mombasa, Murang'a, Nairobi, Nakuru, Nandi, Narok,
Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Samburu, Siaya, Taita / Taveta,
Tana, Tharaka-Nithi, Trans Nzoia, Turkana, Uasin Gishu ,
Vihiga, Wajir, West Pokot. Pokud jde o ekonomiku, Keňa má
tyto důležité průmyslové produkty: drobný spotřební zboží
(plast, nábytek, baterie, textil, oděvy, mýdlo, cigarety, mouka),
zemědělské produkty, zahradnictví, rafinace ropy; hliník, ocel,
olovo; cement, obchod s lodí, cestovní ruch. Důležité

zemědělské produkty jsou Čaj, káva, kukuřice, pšenice,
cukrová třtina, ovoce, zelenina; mléčné výrobky, hovězí maso,
ryby, vepřové maso, drůbež, vejce. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou čaj, zahradnické výrobky, káva, ropné
produkty, ryby, cement a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Uganda 10,1%, Tanzanie 8,6%, USA 7,7%, Nizozemsko
7.4% , Pákistán 4,5% (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou strojní zařízení a dopravní prostředky, ropné produkty,
motorová vozidla, železo a ocel, pryskyřice a plasty a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 24,1%, Indie 11,2%,
Spojené arabské emiráty 7,7%, Japonsko 5,4%. Jakým
bohatstvím oplývá Keňa a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $3,500 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 43.4% (2012 odhad).
Mapa Keňa

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kiribati
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kiribati. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kiribati. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kiribati:

Kiribati - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kiribati? Začněme tímto:
Gilbertovy ostrovy se staly britským protektorátem v roce 1892
a kolonií v roce 1915; oni byli zachyceni Japonci v tichomořské
válce v roce 1941. Ostrov Makin a Tarawa byly místa velkých
amerických obojživelných vítězství přes zakotvené japonské
posádky v roce 1943. Gilbertovy ostrovy byly uděleny
samospouření Spojeného království v roce 1971 a úplná
nezávislost v roce 1979 pod novým názvem Kiribati. Spojené
státy se vzdaly všech nároků na řídce osídlené skupiny Phoenix
a Line Island v roce 1979 smlouvu o přátelství s Kiribati.
Geografie - Kiribati

Kde je na světě Kiribati? Umístění
této země je Oceánie, skupina 33 korálových atolů v Tichém
oceánu, která se rozprostírá po rovníku; hlavní město Tarawa je
asi na půli cesty mezi Havaji a Austrálií. Kiribati má celkovou
plochu 811 km2, z čehož 811 km2 je země. Takže to je docela
malá země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: převážně nízko položené korálové atoly obklopené
rozsáhlými útesy. Nejnižší bod země Kiribati je Tichý oceán 0
m, nejvyšší bod nadmořská výška na Banaba 81 m. A klima je

tropické; mořské, horké a vlhké, moderované obchodními
větry.
Obyvatelé - Kiribati
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kiribati. Počet obyvatel
je: 108,145 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? I-Kiribati 96,2%, I-Kiribati / smíšené 1,8%, Tuvaluan
0,2%, ostatní 1,8% (2015 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Kiribati hovoří jazyky I-Kiribati,. A náboženství:
Římskokatolická 57,3%, Kiribati Uniting církev 31,3%,
Mormon 5,3%, 2,1% Bahá'í, adventistů sedmého dne 1,9%,
ostatní 2,1% (2015 est.). Kolik let je tady lidem? 24.6 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 66.5 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Se
skládá ze tří achipelagos rozprostřeny přes oblast zhruba na
velikost Indie; východní ostrovy Line a centrální Phoenixovy
ostrovy jsou řídce osídlené, ale západní Gilbertovy ostrovy jsou
některé z nejvíce hustě ustálených míst na světě, přičemž hlavní
ostrov Jižní Tarawa se může pochlubit hustotou obyvatelstva
podobnou Tokiu nebo Hongkongu. Hlavní městské oblasti v
zemi Kiribati jsou: Tarawa (hlavní město) 46 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Kiribati
Hlavní město země Kiribati je Tarawa a typ vlády
Prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 3 zeměpisné jednotky: Gilbertovy ostrovy, Line ostrovy,
Phoenixovy ostrovy; (Banaba, Central Gilberts, Line ostrovy,
Severní Gilberts, Jižní Gilberts, Tarawa) a 21 ostrovních rad -

jeden pro každý obyvatelé ostrovů (Abaiang, Abemama,
Aranuka, Arorae, Banaba, Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati,
Kuria, Maiana, Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa,
Tabiteuea, Tabuaeran, Tamana, Tarawa, Teraina). Pokud jde o
ekonomiku, Kiribati má tyto důležité průmyslové produkty:
rybaření, řemesla. Důležité zemědělské produkty jsou kopra,
chlebovník, ryby. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
ryby, kokosové produkty a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Maroko 19,8%, Fidži 17,3%, Filipíny 10,2%,
USA 10,1%, Vietnam 7,9%, Austrálie 4,2% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, stroje a
zařízení, různé výrobky, palivo a nejdůležitější importní partneři
jsou Austrálie 22,9%, NZ 20,9%, Fidži 14,1% 10,5%,
Japonsko 8,1%, Čína 6,9% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Kiribati a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $1,900 (2017 odhad). Toto je velmi
malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Kiribati

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Severní Korea
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Severní Korea. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Severní Korea. Ale pojďme začít mapou, kterou má Severní
Korea:

Severní Korea - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Severní Korea? Začněme tímto:
Nezávislé království pro většinu své dlouhé historie, Korea byla
obsazena Japonskem počátkem roku 1905 po Russo-japonské
válce. O pět let později Japonsko formálně připojilo celý
poloostrov. Po druhé světové válce byla Korea rozdělena se
severní polovinou, která se dostala pod sovětskou

sponzorovanou komunistickou kontrolu. Po selhání v korejské
válce (1950-53) podmanit si Korejskou republiku (ROK)
podporovanou USA silou, Severní Korea (KDR) pod svým
zakladatelem prezidentem KIM Il Sungem přijala politiku
zdánlivých diplomatických a ekonomická "soběstačnost" jako
kontrola proti vnějšímu vlivu. KLDR démonizovala USA jako
hlavní hrozbu pro svůj sociální systém prostřednictvím
propagace podporované státem a formovala politické,
ekonomické, a vojenské politiky kolem základního
ideologického cíle případného sjednocení Koreje pod
kontrolou Pchjongjangu. Syn KIM Il Sung, KIM Jong Il, byl
oficiálně jmenován jako nástupce jeho otce v roce 1980, za
předpokladu rostoucí politické a manažerské role až do smrti
staršího KIMa v roce 1994. KIM Jong Un byl veřejně odhalen
jako nástupce jeho otce v roce 2010. Po KIM Jong Il smrtí v
roce 2011, KIM Jong Un rychle převzal moc a nyní převzal
většinu jeho otce je předchozí tituly a povinnosti. Po desetiletích
hospodářského špatného hospodaření a nesprávného
přidělování prostředků se KLDR od poloviny 90. let potýká s
chronickým nedostatkem potravin. V posledních letech se
zvýšila domácí zemědělská produkce v Severě, ale stále ještě
nedosahuje produkce dostatečného množství potravin, aby se
zajistila celá populace. Kórejská rozvojová republika začala
snižovat omezení, aby umožnila částečně soukromé trhy,
počínaje rokem 2002, ale učinila jen málo dalších snah, aby
splnila svůj cíl zlepšení celkové životní úrovně. Severní Korea
historie regionálních vojenských provokací; šíření vojenských
předmětů; vývoj raket s dlouhým dosahem; Programy zbraní

hromadného ničení včetně testů jaderných zařízení v letech
2006, 2009, 2013, 2016 a 2017; a masivní konvenční
ozbrojené síly jsou velkým problémem mezinárodního
společenství a omezily mezinárodní spolupráci KLDR, zvláště
ekonomicky. Režim se řídí politikou, která vyžaduje současný
rozvoj jaderného programu a jeho ekonomiky. historie
regionálních vojenských provokací; šíření vojenských předmětů;
vývoj raket s dlouhým dosahem; Programy zbraní hromadného
ničení včetně testů jaderných zařízení v letech 2006, 2009,
2013, 2016 a 2017; a masivní konvenční ozbrojené síly jsou
velkým problémem mezinárodního společenství a omezily
mezinárodní spolupráci KLDR, zvláště ekonomicky. Režim se
řídí politikou, která vyžaduje současný rozvoj jaderného
programu a jeho ekonomiky. historie regionálních vojenských
provokací; šíření vojenských předmětů; vývoj raket s dlouhým
dosahem; Programy zbraní hromadného ničení včetně testů
jaderných zařízení v letech 2006, 2009, 2013, 2016 a 2017; a
masivní konvenční ozbrojené síly jsou velkým problémem
mezinárodního společenství a omezily mezinárodní spolupráci
KLDR, zvláště ekonomicky. Režim se řídí politikou, která
vyžaduje současný rozvoj jaderného programu a jeho
ekonomiky. zejména ekonomicky. Režim se řídí politikou, která
vyžaduje současný rozvoj jaderného programu a jeho
ekonomiky. zejména ekonomicky. Režim se řídí politikou, která
vyžaduje současný rozvoj jaderného programu a jeho
ekonomiky.
Geografie - Severní Korea

Kde je na světě Severní Korea?
Umístění této země je Východní Asie, severní polovina
Korejského poloostrova hraničící s Korejským zálivem a
Japonským mořem, mezi Čínou a Jižní Koreou. Severní Korea
má celkovou plochu 120,538 km2, z čehož 120,408 km2 je
země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: většinou kopce a
hory oddělené hlubokými úzkými údolími; široká pobřežní pláně
na západě, diskontinuální na východě. Nejnižší bod země
Severní Korea je Japonsko moře 0 m, nejvyšší bod Paektu-san
2,744 m. A klima je , soustředěné v létě; dlouhé, hořké zimy.
Obyvatelé - Severní Korea
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Severní Korea. Počet
obyvatel je: 25,248,140 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? rasově homogenní; tam je malá čínská
komunita a několik etnických japonských. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Severní Korea hovoří jazyky korejských. A
náboženství: tradičně buddhista a konfucianista, někteří křesťan
a syncretic Chondogyo (náboženství nebeské cesty). Kolik let
je tady lidem? 34 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 70.7 roků. Kde tu

lidé žijí? Zde: populace soustředěná v rovinách a nížinách;
nejméně obydlené regiony jsou horské provincie sousedící s
čínskou hranicí; Největší koncentrace jsou v západních
provinciích, zejména v městské části Pchjongjangu, a kolem
Hungnam a Wonsan na východním. Hlavní městské oblasti v
zemi Severní Korea jsou: Pchjongjangu (kapitál) 2863000
(2015).
Vláda a ekonomika - Severní Korea
Hlavní město země Severní Korea je Pchjongjangu a typ
vlády stavu s jedinou politickou stranou ; oficiální státní
ideologie „Juche“ nebo „národní soběstačnosti. Podívejme se
na administrativní členění - 9 provincií (dělat, singulární a
množné číslo) a 2 měst (si, jednotné a množné). Pokud jde o
ekonomiku, Severní Korea má tyto důležité průmyslové
produkty: vojenské výrobky; strojní budova, elektrická energie,
chemikálie; těžba (uhlí, železná ruda, vápenec, magnezit, grafit,
měď, zinek, olovo a drahé kovy), metalurgie; textilie,
zpracování potravin; cestovní ruch. Důležité zemědělské
produkty jsou rýže, kukuřice, brambory, pšenice, sójové boby,
luštěniny, hovězí maso, vepřové maso, vejce. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou nerosty, hutní výrobky, výrobky
(včetně výzbroje), textil, zemědělské produkty a produkty
rybolovu a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína
85,6% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou ropa,
koksovatelné uhlí, stroje a zařízení, textil, obilí a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 90.3%. Jakým bohatstvím oplývá
Severní Korea a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $1,700 (2015 odhad). Toto je

velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Severní Korea

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Jižní Korea
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Jižní Korea. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Jižní Korea. Ale pojďme začít mapou, kterou má Jižní Korea:

Jižní Korea - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Jižní Korea? Začněme tímto:
Nezávislé království pro většinu své dlouhé historie, Korea byla
obsazena Japonskem počátkem roku 1905 po Russo-japonské
válce. V roce 1910 Tokio formálně připojilo celý poloostrov.
Korea získala svou nezávislost po japonském kapitulaci do
USA v roce 1945. Po druhé světové válce byla v jižní polovině
Korejského poloostrova založena demokratická vláda (Korea
Republic, ROK), zatímco komunistická vláda byla instalována
na severu (Korejská lidově demokratická republika, KLDR).
Během korejské války (1950-53) americká vojska a síly OSN
bojovaly vedle vojáků ROK k obraně Jižní Koreje od invaze
KDR podporované Čínou a Sovětským svazem. Příměří z roku
1953 rozdělilo poloostrov podél demilitarizované zóny kolem
38. rovnoběžky. PARK Chung-hee převzal vedení země v roce
1961 převratu. Během svého režimu, od roku 1961 do roku
1979, dosáhla Jižní Korea rychlého hospodářského růstu s
příjmem na hlavu zhruba 17krát vyšší než úroveň Severní
Koreje. Jižní Korea uspořádala své první volné prezidentské
volby v rámci revidované demokratické ústavy v roce 1987,
kdy bývalý ROK armádní generál ROH Tae-woo vyhrál těsný
závod. V roce 1993 se KIM Young-sam (1993-98) stal prvním
civilním prezidentem nové demokratické éry Jižní Koreje.
Prezident KIM Dae-jung (1998-2003) získal v roce 2000
Nobelovu cenu za mír za svůj příspěvek k demokracii z Jižní

Koreje a za svou "Sunshine" politiku angažovanosti se Severní
Koreou. Prezident PARK Geun-hye, dcera bývalého prezidenta
ROK PARK Chung-hee, nastoupila v únoru 2013 jako první
vůdkyně Jižní Koreje. V prosinci 2016, Národní shromáždění
přijalo obžalobu proti prezidentu PARKovi za její údajné
zapojení do skandálu korupce a narušení vlivu, který okamžitě
pozastavil své prezidentské úřady. Obžaloba byla potvrzena v
březnu roku 2017, což vyvolalo v květnu roku 2017 vítězství v
prezidentských volbách, které získal MOON Jae-in. Jižní
Korea bude hostit zimní olympijské hry v únoru 2018. Rozpory
se Severní Koreou pronikly do mezikorejských vztahů v
průběhu uplynulého desetiletí, což bylo zdůrazněno útoky
severu na jihokorejskou loď a ostrov v roce 2010, výměna
dělostřeleckého požáru DMZ v roce 2015 a několik jaderných
a raketových testů v letech 2016 a 2017. což v květnu roku
2017 vyvolalo předčasné prezidentské volby, které zvítězil
MOON Jae-in. Jižní Korea bude hostit zimní olympijské hry v
únoru 2018. Rozpory se Severní Koreou pronikly do
mezikorejských vztahů v průběhu uplynulého desetiletí, což bylo
zdůrazněno útoky severu na jihokorejskou loď a ostrov v roce
2010, výměna dělostřeleckého požáru DMZ v roce 2015 a
několik jaderných a raketových testů v letech 2016 a 2017. což
v květnu roku 2017 vyvolalo předčasné prezidentské volby,
které zvítězil MOON Jae-in. Jižní Korea bude hostit zimní
olympijské hry v únoru 2018. Rozpory se Severní Koreou
pronikly do mezikorejských vztahů v průběhu uplynulého
desetiletí, což bylo zdůrazněno útoky severu na jihokorejskou
loď a ostrov v roce 2010, výměna dělostřeleckého požáru

DMZ v roce 2015 a několik jaderných a raketových testů v
letech 2016 a 2017.
Geografie - Jižní Korea

Kde je na světě Jižní Korea?
Umístění této země je Východní Asie, jižní polovina Korejského
poloostrova na hranicích s Japonským mořem a Žlutým mořem.
Jižní Korea má celkovou plochu 99,720 km2, z čehož 96,920
km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: většinou kopce a
hory; široké pobřežní pláně na západě a na jihu. Nejnižší bod
země Jižní Korea je Japonsko moře 0 m, nejvyšší bod Hallasan 1 950 m. A klima je mírné, s deštěm těžší v létě než v zimě;
studené zimy.
Obyvatelé - Jižní Korea
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Jižní Korea. Počet
obyvatel je: 51,181,299 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? Homogenní. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Jižní Korea hovoří jazyky korejština, angličtina (široce
vyučovaná v gymnáziu). A náboženství: protestanta 19,7%,
buddhista 15,5%, katolická 7,9%, žádná 56,9%. Kolik let je
tady lidem? 41.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián -

takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 82.5 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: s přibližně 70% země považované za hornaté,
populace země je primárně soustředěna v nížinných oblastech,
kde hustota je poměrně vysoká; Provincie Gyeonggi na
severozápadě, která obklopuje hlavní město Soulu a obsahuje
přístav Incheon, je nejhustěji osídlenou provincií; Gangwon na
severovýchodě je nejméně obydlený. Hlavní městské oblasti v
zemi Jižní Korea jsou: Soul (hlavní město) 9,774 milionů; Busan
(Pusan) 3,216 milionu; Incheon (Inch'on) 2 685 milionů; Daegu
(Taegu) 2,244 milionu; Taejon (Taejon) 1,564 milionu; Gwangju
(Kwangju) 1,536 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Jižní Korea
Hlavní město země Jižní Korea je Soul; poznámka Sejong, který se nachází asi 120 km jižně od Soulu, se vyvíjí
jako nové město a typ vlády Prezidentské republiky. Podívejme
se na administrativní členění - 9 provincií (do, singular and
plural), 6 metropolitních měst (gwangyeoksi, singulární a
množné), 1 zvláštní město (teugbyeolsi) a 1 zvláštní
samosprávné město (teukbyeoljachisi). Pokud jde o
ekonomiku, Jižní Korea má tyto důležité průmyslové produkty:
elektronika, telekomunikace, výroba automobilů, chemický
průmysl, stavba lodí, ocel. Důležité zemědělské produkty jsou
rýže, okopaniny, ječmen, zelenina, ovoce, skot, prasata,
drůbež, mléko, vejce, ryby. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou Polovodičů, petrochemikálie, automobilové /
auto díly, lodě, bezdrátové komunikační zařízení, ploché
displeje, ocel, elektronika, plasty, počítače a nejvýznamnějšími

exportními partnery jsou Čína 4.9% % (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou ropné produkty / ropné produkty,
polovodiče, zemní plyn, uhlí, ocel, počítače, bezdrátová
komunikační zařízení, automobily, jemné chemikálie, textilie a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 21,4%, Japonsko
11,7%, USA 10,7%, Německo 4,7%. Jakým bohatstvím
oplývá Jižní Korea a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $39,400 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 12.5% (2015 odhad).
Mapa Jižní Korea

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kosovo
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kosovo. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kosovo. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kosovo:

Kosovo - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kosovo? Začněme tímto:
Centrální Balkán byl součástí římské a byzantské říše předtím,
než se etnický Srbové v 7. století stěhovali na území moderního
Kosova. Během středověkého období se Kosovo stalo
centrem srbské říše a vidělo výstavbu mnoha významných
srbských náboženských míst včetně mnoha architektonicky
významných srbských ortodoxních klášterů. Porážka srbských
sil v bitvě u Kosova v roce 1389 vedla k pět století osmanské
vlády, během které se velké množství Turků a Albánců
přestěhovalo do Kosova. Koncem 19. století nahradili Albánci
Srbové jako dominantní etnickou skupinu v Kosovu. Srbsko
znovu získalo kontrolu nad regionem z Osmanské říše během
první balkánské války v roce 1912. Po druhé světové válce se
kosovské " dnešní hranice byly zřízeny, když se Kosovo stalo
autonomní provincií Srbska v SSSR (Socialist Federal Republic
of Yugoslavia). Přes legislativní ústupky se albánský
nacionalismus v 80. letech zvýšil, což vedlo k nepokojům a
vyzývá k nezávislosti Kosova. Srbové, z nichž mnozí považovali
Kosovo za své kulturní srdce, zavedli v roce 1989 novou
ústavu, která odvolala autonomní status Kosova. Kosovští
albánští vůdci reagovali v roce 1991 uspořádáním referenda,
které prohlásilo nezávislost Kosova. Srbsko přijalo v 90. letech
represivní opatření vůči kosovským Albáncům, což vyvolalo
povstání kosovských Albánců. Počínaje rokem 1998 provedla

Srbsko brutální protipovstaleckou kampaň, která vyústila v
masakry a masivní vyhnání etnických Albánců (asi 800, 000
etnických Albánců bylo nuceno ze svých domovů v Kosovu).
Po mezinárodních pokusech o zprostředkování konfliktu se
tříměsíční vojenská operace NATO proti Srbsku, která začíná v
březnu 1999, donutila Srbové, aby se dohodli na stažení svých
vojenských a policejních sil z Kosova. Rezoluce Rady
bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) umístila Kosovo do dočasné
správy, misi dočasné správy OSN v Kosovu (Unmik), až do
rozhodnutí o budoucím statutu Kosova. Na konci roku 2005
zahájil proces vedený OSN k určení konečného statutu
Kosova. Vyjednávání v letech 2006-07 skončila bez dohody
mezi Bělehradem a Prištinou, ačkoli OSN vydala komplexní
zprávu o konečném statutu Kosova, který potvrdil nezávislost.
Dne 17. února 2008 vyhlásilo Kosovské shromáždění
nezávislost Kosova. Od té doby, více než 110 zemí uznalo
Kosovo a připojilo se k mnoha mezinárodním organizacím. V
říjnu 2008 si Srbsko vyžádalo poradní stanovisko
Mezinárodního soudního dvora (ICJ) ohledně legality
mezinárodního práva prohlášení nezávislosti Kosova.
Mezinárodní soudní dvůr vydal v červenci 2010 poradní
stanovisko, v němž potvrdil, že prohlášení nezávislosti Kosova
neporušuje obecné zásady mezinárodního práva, rezoluci Rady
bezpečnosti OSN č. 1244 nebo ustavující rámec. Stanovisko
bylo pečlivě přizpůsobeno jedinečné historii a okolnostem
Kosova. Demonstrace rozvoje Kosova v suverénní,
mnohonárodnostní a demokratickou zemi ukončila mezinárodní
společenství v roce 2012 období nezávislého dohledu. Ve

volbách probíhaly v celém Kosovu v letech 2013 a 2014, na
obecní a národní úrovni. Srbsko nadále odmítá nezávislost
Kosova, ale obě země dosáhly dohody o normalizaci svých
vztahů v dubnu 2013 prostřednictvím rozhovorů s podporou
EU a v současné době se zabývají prováděcím procesem.
Kosovo usiluje o plnou integraci do mezinárodního společenství
a usiluje o dvoustranné uznání a případné členství v
mezinárodních organizacích, jako jsou OSN, EU a NATO.
Geografie - Kosovo

Kde je na světě Kosovo? Umístění
této země je Jihovýchodní Evropa, mezi Srbskem a Makedonií.
Kosovo má celkovou plochu 10,887 km2, z čehož 10,887 km2
je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: plochou fluviální
kotlinou v nadmořské výšce 400-700 m obklopené několika
vysokými horskými pásmy s nadmořskou výškou 2 000 až 2
500 m. Nejnižší bod země Kosovo je Drini i Bardhe / Beli Drim
297 m (nacházející se na hranici s Albánií ), nejvyšší bod
Gjeravica / Deravica 2,656 m. A klima je ovlivněných
kontinentálními vzdušnými hmotami vedoucími k relativně
studeným zimám s těžkým sněžením a horkými, suchými léty a

podzimy; Středomořské a alpské vlivy vytvářejí regionální
rozdíly; maximální srážky mezi říjnem a Decembe.
Obyvatelé - Kosovo
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kosovo. Počet obyvatel
je: 1,895,250 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Albánci 92,9%, Bosňáci 1,6%, Srbové 1,5%, Turk
1,1%, Ashkali 0,9%, Egyptian 0,7% , Gorani 0,6%, Romani
0,5%, ostatní / nespecifikováno 0,2%. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Kosovo hovoří jazyky Albánština (oficiální) 94,5%,
Bosnian 1,7%, Serbian (oficiální) 1,6%, Turečtina 1,1. A
náboženství: % , Římskokatolická 2,2%, ortodoxní 1,5%,
ostatní 0,07%, žádná 0,07%, nespecifikovaná 0,6% (2011
est.). Kolik let je tady lidem? 29.1 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
neznámo. Kde tu lidé žijí? Zde: populační klastry existují po
celé zemi, největší je na východě v okolí hlavního města Pristiny
a okolí. Hlavní městské oblasti v zemi Kosovo jsou: Pristiny
kapitál) 207 062 (2014).
Vláda a ekonomika - Kosovo
Hlavní město země Kosovo je Pristina (Prishtine, Prishtina)
a typ vlády parlamentní republika. Podívejme se na
administrativní členění - 38 obcí (komunat, singulární - komuna
(albánská); opstine, singular - opstina (srbština)); Dekan
(Dragan), Ferizaj (Urosevac), Fushe Kosove (Kosovo Polje),
Gjakove (Dakovica), Gjilan, Glogovac, Gracanica, Hani i Elezit
Istog (Istok), Juník, Kačanik, Kamenice, Kline, Klokot,

Leposavič, Lipjan, Malisevo, Mamusa, Mitrovice a Jug ) [Jižní
Mitrovica], Mitrovice a Veriut (Severná Mitrovica), Novoberde
(Novo Brdo), Obilič, Partesh, Peje, Podujeve, Priština ,
Rahovec (Orahovac), Ranillug (Ranilug), Shterpce (Strpce),
Shtime (Stimlje), Skenderaj (Srbica), Suhareka, Viti (Vucitrn).
Pokud jde o ekonomiku, Kosovo má tyto důležité průmyslové
produkty: minerální hornictví, stavební materiály, základní kovy,
kůže, stroje, spotřebiče, potraviny a nápoje, textilie. Důležité
zemědělské produkty jsou Pšenice, kukuřice, bobule,
brambory, papriky, ovoce; mlékárna, hospodářská zvířata;
ryby. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou těžba a
zpracované kovové výrobky, kovový šrot, kožené výrobky,
stroje, spotřebiče, , rostlinné výrobky, textil a oděvy a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Albánie 24,2%,
Makedonie, Bývalá jugoslávská reputace 17,3%, Německo
8,8%, Švýcarsko 7,7%, Bulharsko 7,5%, Nizozemsko 6,9%,
Turecko 4,6%, Rakousko 4,4%. Nejdůležitější importní
komodity jsou potraviny, hospodářská zvířata, dřevo, ropa,
chemikálie, stroje, minerály, textil, kamenivo, keramické
výrobky a výrobky ze skla, elektrotechnická zařízení a
nejdůležitější importní partneři jsou Makedonie, bývalá
jugoslávská republika 34.1%, Turecko 12%, Německo 9.4% ,
Itálie 4,6% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Kosovo a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $10,400 (2017 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí

chudoby: 30% (2013 odhad).
Mapa Kosovo
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Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kuvajt. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Kuvajt. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Kuvajt:

Kuvajt - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kuvajt? Začněme tímto: Kuvajt
byl řízen dynastií AL-Sabah od 18. století. Hrozba osmanské
invaze v roce 1899 způsobila, že Amir Mubarak AL-Sabah
požádal o ochranu před Velkou Británií a odvysílala zahraniční a
obrannou odpovědnost do Británie až do roku 1961, kdy země
získala svou nezávislost. Kuvajt byl napaden a přepaden
Irákem dne 2. srpna 1990. Po několika týdnech vzdušného
bombardování zahájila americká koalice OSN teroristický útok
dne 23. února 1991, který za čtyři dny osvobodil Kuvajt.
Kuvajt vynaložil více než 5 miliard dolarů na opravu poškozené
ropné infrastruktury v letech 1990-91. Rodina AL-Sabah se
vrátila k moci v roce 1991 a založila jednu z nejvíce nezávislých
zákonodárných sborů v arabském světě. Tato země byla
svědkem historických voleb v roce 2009, které prohlásily čtyři
ženy národnímu shromáždění. Uprostřed povstání a protestů v
arabském světě v letech 2010-11, bezstátní obyvatelé Arabů,
známí jako drahocenci, představovali malé protesty na počátku
roku 2011, požadující občanství, pracovní místa a další výhody,
které mají kuvajtští občané k dispozici. Opakované
shromáždění aktivistů mládeže v roce 2011 za odmítnutí
předsedy vlády, které bylo považováno za zkorumpované,
nakonec vedlo k jeho rezignaci na konci roku 2011.
Demonstrace se obnovily na konci roku 2012 v reakci na
nařízení Amiri, kterým se mění volební zákon. Opozice, vedená
koalicí sunnitských islamistů, tribalistů, některých liberálů a

nesčetných mládežnických skupin, do značné míry bojkotovala
parlamentní volby v letech 2012 a 2013, které vedly k
zákonodárce, který je více vhodný pro vládní agendu. Opozice,
která se silně oponovala vládním daňovým reformám, se však
zúčastnila volby do Národního shromáždění v listopadu roku
2016 a získala téměř polovinu pozic.
Geografie - Kuvajt

Kde je na světě Kuvajt? Umístění této
země je Blízký východ, hraničící s Perským zálivem, mezi
Irákem a Saúdskou Arábií. Kuvajt má celkovou plochu 17,818
km2, z čehož 17,818 km2 je země. Takže to je docela malá
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: ploché až mírně zvlněné pouště prostý. Nejnižší bod
země Kuvajt je Perský záliv 0 m, nejvyšší bod 3,6 km W. AlSalmi hraniční post 300 m. A klima je suchá poušť; intenzivně
horké léto; krátké, chladné zimy.
Obyvatelé - Kuvajt
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kuvajt. Počet obyvatel
je: 2,875,422 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Kuvajtský 31,3%, ostatní arabská
27,9%, asijské 37,8%, africký 1,9%, ostatní 1,1% (včetně

evropských, severoamerických, jihoamerická a australská)
(2013 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Kuvajt hovoří jazyky
Arabština (úřední), angličtina široce mluvená. A náboženství:
Muslim (oficiální) 76,7%, křesťanský 17,3%, jiní a neurčeni
5,9%. Kolik let je tady lidem? 29.3 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 78.2 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Nejsilnější osídlení je
podél Perského zálivu, zejména v Kuvajtském městě a na
ostrově Bubiyan; Významné populační záležitosti se rozkládají
na jih a západ po dálnicích, které vyzařují z hlavního města,
zejména v jižní polovině země. Hlavní městské oblasti v zemi
Kuvajt jsou: Kuvajt (hlavní město) 2 779 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Kuvajt
Hlavní město země Kuvajt je Kuvajt a typ vlády ústavní
monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 6
governorates (muhafazat, singular - muhafazah); Al Ahmadi, Al
'Asimah Al Farwaniyah, Al Jahra', Hawalli, Mubarak al Kabi.
Pokud jde o ekonomiku, Kuvajt má tyto důležité průmyslové
produkty: ropa, petrochemie, cement, stavba lodí a opravy,
odsolování vody, zpracování potravin, stavební materiály.
Důležité zemědělské produkty jsou Ryby. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropa a rafinované výrobky, hnojiva
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Jižní Korea
16,8%, Čína 14,4%, Japonsko 9,6%, Indie 9,2%, USA 7,5%,
Singapur 5,6% ). Nejdůležitější importní komodity jsou
potraviny, stavební materiály, vozidla a části, oblečení a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 14,1%, USA 11,9%,

Spojené arabské emiráty 8,3%, Japonsko 6,5%, Německo
6,2%, Indie 5,4%, Itálie 5%, Saúdská Arábie 4,4%, Jižní
Korea 4,4% ).. Jakým bohatstvím oplývá Kuvajt a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $69,700 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Kuvajt

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Kyrgyzstán
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Kyrgyzstán. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Kyrgyzstán. Ale pojďme začít mapou, kterou má Kyrgyzstán:

Kyrgyzstán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Kyrgyzstán? Začněme tímto:
Středoasijská země s neuvěřitelnou přírodní krásou a hrdými
nomádskými tradicemi byla většina území dnešního Kyrgyzstánu
oficiálně připojena k Ruské říši v roce 1876. Kyrgyzští
představili velkou vzpouru proti carské říši v roce 1916, kdy
téměř jedna šestina kirgizské populace bylo zabito. Kyrgyzstán
se stal sovětskou republikou v roce 1936 a dosáhl nezávislosti v
roce 1991, kdy se SSSR rozpustila. Celosvětové demonstrace
v letech 2005 a 2010 vedly k vyloučení prvních dvou
prezidentů Kyrgyzstánu Askar Akaev a Kurmanbek Bakiev. V
roce 2017 se Almazbek Atambaev stal prvním prezidentem
Kyrgyzstánů, který odstoupil poté, co sloužil jako plnoprávný
mandát podle ústavy státu. Bývalý předseda vlády a vládnoucí
členka sociálně demokratické strany Kyrgyzstánu Sooronbay
Jeenbekov jej nahradil poté, co vyhrál prezidentské volby v
říjnu roku 2017, které byly v historii Kyrgyzstánu nejvíce
konkurenceschopné, ačkoli to bylo poznamenáno obviněními z
nedovoleného zásahu vlády ve prospěch Jeenbekova. Prezident
má významné pravomoci jako hlava státu, přestože předseda
vlády dohlíží na kyrgyzskou vládu a vybírá většinu členů
kabinetu. Prezident zastupuje zemi v mezinárodním měřítku a
může podepsat nebo vetovat zákony, volat po nových volbách
a jmenovat soudce nejvyšších soudů, členy kabinetu pro místa
týkající se bezpečnosti nebo obrany a řadu dalších vysokých

postů. Mezi pokračující obavy v Kyrgyzstánu patří trajektorie
demokratizace, endemická korupce, špatné interetnické vztahy,
Geografie - Kyrgyzstán

Kde je na světě Kyrgyzstán?
Umístění této země je Střední Asie, západně od Číny, jižně od
Kazachstánu. Kyrgyzstán má celkovou plochu 199,951 km2, z
čehož 191,801 km2 je země. Takže to není nijak velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
vrcholků pohoří Tien Shan a souvisejících údolí a pánvích se
nachází celá země 2. Nejnižší bod země Kyrgyzstán je KaraDaryya (Karadar'ya) 132 m, nejvyšší bod Jengish Chokusu
(Pik Pobedy) 7 439 m. A klima je suché kontinentální až polární
v horách Tien Shan; subtropické v jihozápadní části (údolí
Fergana); v severních podhorských oblastech.
Obyvatelé - Kyrgyzstán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Kyrgyzstán. Počet
obyvatel je: 5,789,122 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Kyrgyzská 73,2%, Uzbek 14,6%,
ruský 5,8%, Dungan 1,1%, ostatní 5,3% (včetně Ujgurů,
tádžické Turk, kazašském (2017 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Kyrgyzstán hovoří jazyky Kyrgyzština (oficiální)

71,4%, Uzbekistán 14,4%, ruský (oficiální) 9%, ostatní 5,2%
(2009). A náboženství: Muslim 75% 5%. Kolik let je tady
lidem? 26.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 70.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: převážná většina obyvatel Kyrgyzstánu žije ve
venkovských oblastech; nejsilnější populační osídlení je na
severu v okolí hlavního města a Biškeku, za ním následuje Oš
na západě; nejméně hustě osídlenou oblastí je východ,
jihovýchod v pohoří Tien Shan. Hlavní městské oblasti v zemi
Kyrgyzstán jsou: Bishkek (hlavní město) 865 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Kyrgyzstán
Hlavní město země Kyrgyzstán je Bishkek a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 7 provincií oblustar, singular - oblus) a 2 města (shaarlar,
singular - shaar); Batken Oblusu, Biškek Shaary, Chuy Oblusu
(Biškek), Jalal-Abad Oblusu, Naryn Oblusu, Osh Oblusu, Osh
Shaary, Talas Oblusu, Ysyk-Kol Oblusu (Karakol). Pokud jde
o ekonomiku, Kyrgyzstán má tyto důležité průmyslové
produkty: malá technika, textil, zpracování potravin, cement,
obuv, řezivo, ledničky, nábytek, elektromotory, zlato, kovy
vzácných zemin. Důležité zemědělské produkty jsou Bavlna,
brambory, zelenina, hrozny, ovoce a bobule; ovce, kozy,
dobytek, vlna. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
zlato, bavlna, vlna; rtuť, uran, elektřina; stroje; Boty a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Švýcarsko 44,9%,
Kazachstán 10,5% Rusko 10,1%, Uzbekistán 8,7% Turecko
6,2%, Čína 5,5% (2016),. Nejdůležitější importní komodity

jsou ropa a zemní plyn, stroje a zařízení, chemikálie, potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 37,8% Rusko 20,7%,
Kazachstán 16,4%, Turecko 4,9% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Kyrgyzstán a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $3,700 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 32.1% (2015 odhad).
Mapa Kyrgyzstán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Laos
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Laos. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Laos. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Laos:

Laos - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Laos? Začněme tímto: Moderní
Laos má své kořeny ve starověkém Lao království Lan Xang,
založené v 14. století pod King FA NGUM. Po 300 let měl Lan
Xang vliv na současnou Kambodžu a Thajsko, stejně jako na
vše, co je nyní Laos. Po staletích postupného úpadku se Laos
dostal pod panství Siam (Thajsko) od konce 18. století do
konce 19. století, kdy se stal součástí francouzské indočiny.
Franko-siamská smlouva z roku 1907 definovala současnou
hranici Lao s Thajskem. V roce 1975 převzal komunistický
pathet Lao vládu, ukončil šesti století starou monarchii a zavedl
přísný socialistický režim úzce sladěný s Vietnamem. Postupný,
omezený návrat k soukromému podnikání a liberalizace
zahraničních investičních zákonů začaly v roce 1988. Laos se
stal členem Aseanu v roce 1997 a WTO v roce 2013.
Geografie - Laos

Kde je na světě Laos? Umístění této
země je Jihovýchodní Asie, na severovýchodě Thajska, na
západ od Vietnamu. Laos má celkovou plochu 236,800 km2, z

čehož 230,800 km2 je země. Takže to je docela velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně drsné hory; některé roviny a plošiny. Nejnižší bod
země Laos je řeka Mekong 70 m, nejvyšší bod Phu Bia 2.817
m. A klima je ; období dešťů (květen až listopad); období
sucha (prosinec - duben).
Obyvatelé - Laos
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Laos. Počet obyvatel je:
7,126,706 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? Lao 53,2%, Khmou 11%, Hmong 9,2%,
Phouthay 3,4%, Tai 3,1%, Makong 2,5%, Katong 2,2%, Lue
2% Akha 1,8%, ostatní 11,6%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Laos hovoří jazyky Lao (oficiální), francouzština, angličtina,
různé etnické jazyky. A náboženství: Buddhista 64,7%,
křesťanský 1,7%, žádný 31,4%, jiný / neuveden 2,1% (2015
est.). Kolik let je tady lidem? 23 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
64.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Nejvíce hustě obydlená oblast
a kolem hlavního města Vientiane; velké komunity jsou primárně
nalezeny podél řeky Mekong podél jihozápadní hranice;
celková hustota je považována za jednu z nejnižších v
jihovýchodní Asii. Hlavní městské oblasti v zemi Laos jsou:
Vientiane (kapitál) 997 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Laos
Hlavní město země Laos je Vientiane (Viangchan) a typ
vlády komunistického státu. Podívejme se na administrativní

členění - 17 provincií (khoueng, singulární a množné číslo) a 1
hlavní město (nakhon luang, singulární a množné číslo); (Fujian,
Vientiane), Viangchan, Xiangabouli, Xaisomboun, Xekong,
Xiangkhouang. Pokud jde o ekonomiku, Laos má tyto důležité
průmyslové produkty: těžba drůbeže (měď, cín, zlato, sádra);
dřevo, elektrická energie, zemědělské zpracování, pryž,
stavebnictví, oděvy, cement, cestovní ruch. Důležité zemědělské
produkty jsou Sladké brambory, zelenina, kukuřice, káva,
cukrová třtina, tabák, bavlna, čaj, arašídy, rýže; maniok,
tapioka, vodní buvoly, prasata, dobytek,. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou výrobky ze dřeva, káva, elektřina,
cín, měď, zlato, kasava a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Thajsko 40,1%, Čína 28,5% Vietnam 13,7% (2016),.
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a zařízení, vozidel,
pohonné hmoty, spotřební zboží a nejdůležitější importní
partneři jsou Thajsko 64,6%, Čína 16,5% Vietnam 9,4% (
2016). Jakým bohatstvím oplývá Laos a jak bohatí jsou lidé v
této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$7,400 (2017 odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že
se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 22% (2013 odhad).
Mapa Laos

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Lotyšsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Lotyšsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Lotyšsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Lotyšsko:

Lotyšsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Lotyšsko? Začněme tímto:
Několik východních pobaltských kmenů se ve středověku
spojilo a vytvořilo etnické jádro lotyšského lidu (kolem 8.-12.
Století). Oblast se následně dostala pod kontrolu Němců,
Poláků, Švédů a nakonec Rusů. Lotyšská republika se objevila
po první světové válce, ale v roce 1940 ji připojila SSSR akce, kterou USA a mnohé další země nikdy neuznaly.
Lotyšsko obnovilo svou nezávislost v roce 1991 po rozpadu
Sovětského svazu. Přestože poslední ruské jednotky odešly v
roce 1994, status ruské menšiny (asi 26% obyvatelstva) zůstává
Moskvě znepokojující. Lotyšsko přistoupilo k NATO i EU na
jaře 2004; vstoupila do eurozóny v roce 2014 a do OECD v
roce 2016. V roce 2013 bylo přijato dvojí občanské právo,
které ulehčilo naturalizaci pro děti, které nejsou občany.
Geografie - Lotyšsko

Kde je na světě Lotyšsko? Umístění
této země je Východní Evropa, hraničící s Baltským mořem,
mezi Estonskem a Litvou. Lotyšsko má celkovou plochu

64,589 km2, z čehož 62,249 km2 je země. Takže to není nijak
velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: nízká hladina. Nejnižší bod země Lotyšsko je
Baltské moře 0 m, nejvyšší bod Gaizina Kalns 312 m. A klima
je námořní 62 249 km 2 ; mokré, mírné zimy.
Obyvatelé - Lotyšsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Lotyšsko. Počet
obyvatel je: 1,944,643 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? lotyšský 61,8%, ruský 25,6%, běloruský
3,4%, ukrajinský 2,3%, polský 2,1%, litevský 1,2%, jiný 3,6%
(2016 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Lotyšsko hovoří
jazyky lotyšský (oficiální) 56,3%, ruština 33,8%, ostatní 0,6%
(včetně polštiny, ukrajinštiny a běloruštiny), nespecifikováno
9,4%. A náboženství: Lutheran 19,6%, pravoslavní 15,3%, jiní
křesťanští 1%, jiní 0,4%, nespecifikovaní 63,7% (2006). Kolik
let je tady lidem? 43.6 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 74.7
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Největší koncentrace lidí se nachází
v přístavu a hlavním městě Rize; malé aglomerace jsou
rozptýleny po celé zemi. Hlavní městské oblasti v zemi
Lotyšsko jsou: RIGA (hlavní město) 621 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Lotyšsko
Hlavní město země Lotyšsko je Riga a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 110 obcí (novadi, singular - novads) města. Pokud jde o
ekonomiku, Lotyšsko má tyto důležité průmyslové produkty:

zpracované potraviny, zpracované výrobky ze dřeva, textil,
zpracované kovy, farmaceutika, vagony, syntetická vlákna,
elektronika. Důležité zemědělské produkty jsou zrno, řepka,
brambory, zelenina; vepřové maso, drůbež, mléko, vejce; ryby.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou potraviny, dřevo a
výrobky ze dřeva, kovů, stroje a zařízení, textilie a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Litva 17,3%, v
Estonsku o 11,5%, Rusko 11,4%, Německo 6,8%, Švédsko
5,7%, Spojené království 5,3%, Polsko 5%, Dánsko 4,4%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a zařízení,
spotřební zboží, chemikálie, palivo, vozidla a nejdůležitější
importní partneři jsou Litva 16,9%, Německo 12,3%, Polsko
10,4% 7,9%, Rusko 7,4%, Finsko 4,3%, Nizozemsko 4,3%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Lotyšsko a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$27,300 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde
dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 25.5% (2015).
Mapa Lotyšsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Libanon
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Libanon. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Libanon. Ale pojďme začít mapou, kterou má Libanon:

Libanon - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Libanon? Začněme tímto: Po
první světové válce získal Francie mandát nad severní částí
bývalé osmanské říše Sýrie. Francouzi vymezili oblast Libanonu
v roce 1920 a v roce 1943 poskytli tuto oblast nezávislost. Od
té doby byla země označena obdobími politických turbulencí
rozptýlených prosperitou postavených na pozici regionálního
centra financí a obchodu. Občanská válka v letech 1975-1990,
která měla za následek zhruba 120 000 úmrtí, následovala roky
sociální a politické nestability. Sektářství je klíčovým prvkem
libanonského politického života. Sousední Sýrie historicky
ovlivnila libanonskou zahraniční politiku a vnitřní politiky a její
armáda obsadila Libanon od roku 1976 do roku 2005.
Geografie - Libanon

Kde je na světě Libanon? Umístění této
země je Blízký východ, sousedící se Středozemním mořem,
mezi Izraelem a Sýrií. Libanon má celkovou plochu 10,400
km2, z čehož 10,230 km2 je země. Takže to je docela malá

země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: úzkou pobřežní pláni; El Beqaa (údolí Bekaa)
odděluje Libanon a Anti-Libanon hory. Nejnižší bod země
Libanon je Středozemní moře 0 m, nejvyšší bod Qornet es
Saouda 3.088 m. A klima je Středomoří; mírné až chladné,
vlhké zimy s horkými, suchými léty; Libanonské hory zažijí
těžké zimní sněty.
Obyvatelé - Libanon
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Libanon. Počet obyvatel
je: 6,229,794 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? arabština 95%, arménština 4%, ostatní
1%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Libanon hovoří jazyky
arabština ), Francouzština, angličtina, arménská. A náboženství:
muslimská 54% (27% sunnitská, 27% šije), křesťanská 40,5%
(21% maronitská katolická, 8% řecká pravoslavná, velmi malé
množství Židů, Bahá'í, Buddhistů, Hindů a Mormonů. Kolik let
je tady lidem? 30.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 77.8
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: většina lidí žije na pobřežním
pobřeží Středozemního moře nebo blízko něho a nejvíce žije v
hlavním městě Beirut a kolem něj; příznivé rostoucí podmínky v
údolí Bekaa, na jihovýchodní straně hory Libanonu, přilákaly
farmáře, a proto oblast vykazuje menší hustotu obyvatel. Hlavní
městské oblasti v zemi Libanon jsou: Bejrút (hlavní město)
2,226 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Libanon

Hlavní město země Libanon je Bejrút a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 8 guvernéráty (mohafazat, singulární - mohafazah); Aakkar,
Baalbek-Hermel, Beqaa, Bejrút, Liban-Nord, Liban-Sud,
Mont-Liban, Nabatiye. Pokud jde o ekonomiku, Libanon má
tyto důležité průmyslové produkty: bankovnictví, cestovní ruch,
zpracování potravin, vína, šperky, cement, textil, minerální a
chemické produkty, dřevo a nábytek produkty, zpracování
ropy, kovů výroby. Důležité zemědělské produkty jsou Citrusy,
hroznové víno, rajčata, jablka, zelenina, brambory, olivy, tabák;
ovce, kozy. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
šperky, základní kovy, chemikálie, spotřební zboží, ovoce a
zelenina, tabák, stavební minerály, elektrotechnické stroje a
rozvaděče, textilní vlákna, papír a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Jihoafrická republika 21,1%, Saúdská Arábie
9%, SAE 8%, Sýrie 6,7%, Irák 5,4% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou ropné produkty, , oblečení, maso a živá
zvířata, spotřební zboží, papír, textilie, tabák, elektrické stroje a
zařízení, chemikálie a nejdůležitější importní partneři jsou Čína
11,2%, Itálie 7,5%, USA 6,3%, Německo 6,2%, Řecko 5,7%,
Egypt 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Libanon a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $19,500 (2017 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 28.6% (2004 odhad).
Mapa Libanon

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Lesotho
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Lesotho. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Lesotho. Ale pojďme začít mapou, kterou má Lesotho:

Lesotho - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Lesotho? Začněme tímto:
Basutoland byl přejmenován na Království Lesotho po
nezávislosti na Velké Británii v roce 1966. Basutho národní
strana vládla zemi během jeho prvních dvou desetiletí. King
Moshoeshoe byl vyhoštěn v roce 1990, ale v roce 1992 se
vrátil do Lesotha a byl obnoven v roce 1995 a následně
následován jeho synem, králem Letsiem III., V roce 1996.
Ústavní vláda byla obnovena v roce 1993 po sedmi letech
vojenské vlády. V roce 1998 vyvolaly násilné protesty a
vojenská vzpouru po sporných volbách krátký, ale krvavý
zásah jihoafrických vojsk a vojenských sil Batswany pod
záštitou Jihoafrického rozvojového společenství. Následné
ústavní reformy obnovily relativní politickou stabilitu. V roce
2002 se konaly mírové parlamentní volby, ale volby do
Národního shromáždění v roce 2007 byly horlivě
zpochybňovány a poškozené strany zpochybnily, jak byl volební
zákon aplikován na přidělení poměrných křesel v Shromáždění.
V roce 2012 se v hospodářských volbách, na kterých se
zúčastnilo 18 stran, uvedl, že premiér Motsoahae Thomas
Thabane tvoří koaliční vládu - první v dějinách země -, která
vyhnala 14letého úředníka Pakality Mosisiliho, který mierově
přenesl moc následující měsíc. Mosisili se vrátil k moci v
brzkých volbách v únoru 2015 po zhroucení Thabanovy
koaliční vlády a údajného pokusu o vojenský převrat. které

odradily 14letého úředníka Pakality Mosisiliho, který mierově
přenesl moc následující měsíc. Mosisili se vrátil k moci v
brzkých volbách v únoru 2015 po zhroucení Thabanovy
koaliční vlády a údajného pokusu o vojenský převrat. které
odradily 14letého úředníka Pakality Mosisiliho, který mierově
přenesl moc následující měsíc. Mosisili se vrátil k moci v
brzkých volbách v únoru 2015 po zhroucení Thabanovy
koaliční vlády a údajného pokusu o vojenský převrat.
Geografie - Lesotho

Kde je na světě Lesotho? Umístění
této země je Jižní Afrika, enkláva Jižní Afriky. Lesotho má
celkovou plochu 30,355 km2, z čehož 30,355 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: převážně vysočina s plošinami,
kopci a horami. Nejnižší bod země Lesotho je křižovatka řek
Oranž a Makhaleng 1400 m, nejvyšší bod Thabana Ntlenyana
3,482 m. A klima je ; studené, suché zimy; horké, mokré léta.
Obyvatelé - Lesotho
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Lesotho. Počet obyvatel
je: 1,958,042. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije? Sotho
99,7%, Evropané, Asiaté a další 0,3%. Jaké jsou tu požívané

jazyky? Lesotho hovoří jazyky Sesotho (oficiální) (jižní Sotho),
Angličtina ( oficiální), Zulu, Xhosa. A náboženství: Křesťanská
80%, domorodá víra 20%. Kolik let je tady lidem? 24.2 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 53 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Relativně vyšší hustota obyvatelstva v západní polovině národa
s hlavním městem Maseru a menšími městy Mafeteng,
Teyateyaneng a Leribe přitahujícími většinu lidí. Hlavní městské
oblasti v zemi Lesotho jsou: Maseru (hlavní město) 267 000
(2014).
Vláda a ekonomika - Lesotho
Hlavní město země Lesotho je Maseru a typ vlády
parlamentní ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní
členění - 10 okresy; Berea, Butha-Buthe, Leribe, Mafeteng,
Maseru, Mohale je Hoek, Mokhotlong, Qacha je Nek,
Quthing, Thaba-Tseka. Pokud jde o ekonomiku, Lesotho má
tyto důležité průmyslové produkty: potraviny, nápoje, textil,
montáž oblečení, řemesla, stavebnictví, cestovního ruchu.
Důležité zemědělské produkty jsou kukuřice, pšenice, luštěniny,
čirok, ječmen; hospodářská zvířata. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou vyrábí (oděvy, obuv), vlna a mohér, potraviny
a živá zvířata, elektřina, voda, diamanty a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Jižní Afrika 56,5%, USA 35,4 %
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny;
stavební materiály, vozidla, stroje, léky, ropné produkty a
nejdůležitější importní partneři jsou Jižní Afrika 84,5% (2016).
Jakým bohatstvím oplývá Lesotho a jak bohatí jsou lidé v této

zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $3,900
(2017 odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 57%
(2016 odhad).
Mapa Lesotho

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Libérie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Libérie. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Libérie. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Libérie:

Libérie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Libérie? Začněme tímto:
Osídlení osvobozených otroků z USA v dnešní Libérii začalo v
roce 1822; do roku 1847 mohli Američané-Liberiové založit
republiku. William Tubman, prezident z let 1944-71, hodně
prosazoval zahraniční investice a překlenul ekonomické, sociální
a politické mezery mezi potomkami původních osadníků a
obyvateli vnitra. V roce 1980 zahájil vojenský převrat vedený
Samuelem DOE desetiletí autoritářské vlády. V prosinci 1989
zahájil Charles Taylor vzpouru proti režimu DOE, který vedl k
prodloužené občanské válce, během níž byl DOE zabit. Období
relativního míru v roce 1997 umožnilo volby, které přinesly
Taylor k moci, ale velké boje znovu nastaly v roce 2000. srpen
2003 mírová dohoda ukončila válku a podnítila rezignaci
bývalého prezidenta Charlesa Taylora, který byl odsouzen
zvláštním soudem pro Sierru Leone v Haagu za účasti v
občanské válce v Sierra Leone. Po dvou letech vládnutí
přechodnou vládou demokratická volba koncem roku 2005
přivedla prezidenta Ellen Johnson Sirleaf k moci. Později získala
reelection v roce 2011, ale byla vyzvána k obnově ekonomiky
Libérie, zejména po epidemii Ebola v letech 2014-2015 a ke
sladění národa, který se stále zotavuje ze 14 let bojů. V
červenci 2016 OSN předala mírovou odpovědnost Libérii a
snížila přítomnost vojsk OSN, která nyní slouží jako podpůrná
role. Ústavní lhůty znemožnily prezidentovi Johnsonovi

Sirleafovi, aby byl znovu zvolen. Prezidentské volby do
prezidentského souboje v listopadu roku 2017 byly zastaveny,
dokud nebude vydáno rozhodnutí o obvinění z podvodu.
Geografie - Libérie

Kde je na světě Libérie? Umístění
této země je Západní Afrika, hraničící s severním Atlantickým
oceánem, mezi Pobřežím slonoviny a Sierrou Leone. Libérie má
celkovou plochu 111,369 km2, z čehož 96,320 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: převážně plochými až k válečnými
pobřežními pláněmi, které se zvedají k rolovací plošině a nízké
hory na severovýchodě. Nejnižší bod země Libérie je Atlantský
oceán 0 m, nejvyšší bod Mount Wuteve 1 447 m. A klima je
tropických; horké, vlhké; suché zimy s horkými dny a chladnými
noci; mokré, zamračené léto s častými silnými přeháňkami.
Obyvatelé - Libérie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Libérie. Počet obyvatel
je: 4,689,021 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Kpelle 20,3%, Bassa 13,4%, Grebo
10%, Gio 8%, Mano 7,9%, Kru 6%, Lorma 5,1%, Kissi
4,8%, Gola 4,4%, ostatní 20,1% (2008 sčítání lidu). Jaké jsou

tu požívané jazyky? Libérie hovoří jazyky English 20%
(oficiální), asi 20 etnických skupin, z nichž některé mohou být
napsány nebo použity v korespondenci. A náboženství: Křesťan
85,6%, Muslim 12,2%, Tradiční 0,6%, Jiný 0,2%, Žádný 1,4%
(Sčítání lidu 2008). Kolik let je tady lidem? 17.8 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 63.3 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: více než
polovina obyvatel žije v městských oblastech, přičemž přibližně
jedna třetina žije v okruhu 80 km od Monrovie. Hlavní městské
oblasti v zemi Libérie jsou: Monrovia (hlavní město) 1,264
milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Libérie
Hlavní město země Libérie je Monrovia a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 15 krajů; Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand Bassa Grand Cape
Mount, Grand Gedeh Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland,
Montserrado, Nimba, River Cess River Gee, Sinoe. Pokud jde
o ekonomiku, Libérie má tyto důležité průmyslové produkty:
výtěžek (železná ruda a zlato), zpracování pryže, zpracování
palmový olej, diamanty. Důležité zemědělské produkty jsou
kaučuk, káva, kakao, rýže, maniok, tapioka, palmový olej,
cukrová třtina, banány; ovce, kozy; timbe. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou kaučuk, dřevo, železo, diamanty,
kakao, káva a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Polsko 18,5%, Švýcarsko 9,7%, SAE 9,4%, Nizozemsko
8,9% , Německo 6,1%, USA 5,9%, Jihoafrická republika 5%,
Čína 4,4%, Ghana 4,2% (2016). Nejdůležitější importní

komodity jsou pohonné hmoty, chemikálie, stroje, dopravní
prostředky, průmyslové zboží; potraviny a nejdůležitější
importní partneři jsou Jižní Korea 38,3%, Singapur 18%, Čína
15,9%, Japonsko 10,9% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Libérie a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $900 (2017 odhad). Toto je velmi
malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 54.1% (2014 odhad).
Mapa Libérie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Libye
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Libye. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Libye. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Libye:

Libye - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Libye? Začněme tímto: Italové
v roce 1911 nahradili osmanské Turky v oblasti Tripolisu a do
roku 1943, když byli poraženi ve druhé světové válce, se
nezastavili. Libye se pak dostala do správy OSN a dosáhla
nezávislosti v roce 1951. Po vojenském puči v roce 1969
převzal plukovník Muammar al-Kadhafi vedení a začal
prosazovat svůj politický systém doma, což je kombinace
socialismu a islámu. Během sedmdesátých let využil Qadhafi
příjmy z ropy na podporu své ideologie mimo Libyi a podpořil
podvratné a teroristické aktivity, které zahrnovaly sestupování
dvou letadel - jeden přes Skotsko, druhý v severní Africe - a
diskotéka v Berlíně. Sankce OSN v roce 1992 izolovaly
Qadhafi politicky a ekonomicky po útoku; sankce byly zrušeny
v roce 2003 po libyjské přijetí odpovědnosti za bombový útok
a dohodu o náhradě škody. Kaddáfí také souhlasil s tím, že
ukončí Libyjský program rozvoje zbraní hromadného ničení a
uskutečnil významné kroky při normalizaci vztahů se západními
národy. Neklid, který začal v několika zemích Středního
východu a severní Afriky koncem roku 2010, vybuchl v
líbyjských městech počátkem roku 2011. Kaddáfího brutální
zásah proti demonstrantům vyvolal občanskou válku, která
vyvolala povolení OSN pro letecké a námořní zásahy
mezinárodního společenství. Po měsících bojů mezi vládou a
opozičními silami byl režim Kaddáfí v polovině roku 2011
zrušen a nahrazen přechodnou vládou známou jako Národní

přechodná rada (NTC). V roce 2012 předala NTC moc
zvolenému parlamentu, Generální národní kongres (GNC).
Voliči si vybrali nový parlament, který nahradí GNC v červnu
2014 - Sněmovna reprezentantů (HoR), která se přestěhovala
do východního města Tobruk po vypuknutí boje v Tripolisu. V
říjnu roku 2015 OSN uzavřela dohodu mezi širokou řadou
libyjských politických stran a společenských skupin - známých
jako Libyjská politická dohoda (LPA). Členové libyjského
politického dialogu, včetně zástupců HoR a ex-GNC, podepsali
LPA v prosinci 2015. LPA vyzvala k vytvoření dočasné vlády
národní dohody nebo GNA s devítičlennou radou
předsednictví, HoR , a poradní Vysoká rada státu, která se
připojila k většině členů ex-GNC. Plánu LPA na dvouletý
přechod na novou ústavu a zvolenou vládu následně schválil
rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2259, která rovněž vyzvala
členské státy, aby ukončily oficiální kontakty s paralelními
institucemi. V lednu 2016 HoR hlasoval za schválení LPA,
včetně Rady předsednictví, při hlasování proti kontroverznímu
ustanovení o vedoucích pozicích v oblasti bezpečnosti. V
březnu roku 2016 se v Tripolisu konala Rada předsednictví
GNA. V roce 2016 GNA dvakrát oznámila břidlicu ministrů,
kteří pracují de facto, ale HoR nepotvrdil ministerský seznam.
HoR a ex-GNC-spojená hardliners pokračoval oponovat GNA
a bránit provádění LPA. V září 2017 představil zvláštní
zástupce OSN Ghassan Salame nový plán politického usmíření.
Geografie - Libye

Kde je na světě Libye? Umístění této
země je Severní Afrika, hraničící se Středozemním mořem, mezi
Egyptem, Tuniskem a Alžírskem. Libye má celkovou plochu
1,759,540 km2, z čehož 1,759,540 km2 je země. Takže to je
velmi velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: převážně neplodná, plochá až vlnitá pláně,
náhorní plošiny, přehrady. Nejnižší bod země Libye je Sabkhat
Ghuzayyil -47 m, nejvyšší bod Bikku Bitti 2,267 m. A klima je
Středomořské pobřeží; suchá, extrémní poušť interio.
Obyvatelé - Libye
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Libye. Počet obyvatel je:
6,653,210 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? Berber a Arab 97%, ostatní 3% (včetně Řeků,
Maltese, Italů, Egypťanů, Pákistánců, Turků, Indů a Tunisů).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Libye hovoří jazyky Arabština
(oficiální), italština, angličtina (všude ve velkých městech);
Berber (Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah, Tamasheq). A
náboženství: Muslim (oficiální, prakticky celý Sunni) 96,6%,
Christian 2,7%, buddhista 0,3% hinduističtí. Kolik let je tady
lidem? 28.9 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich

očekávaná délka života (při narození)? Tato: 76.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: více než 90% obyvatel žije podél pobřeží
Středozemního moře mezi Tripolisem na západ a Al Bayda na
východě; interiér zůstává obrovsky nedostatečný kvůli Sahaře a
nedostatku povrchové vody. Hlavní městské oblasti v zemi
Libye jsou: Tripolis (hlavní město) 1,126 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Libye
Hlavní město země Libye je Tripolis (Tarabulus) a typ vlády
v přechodu. Podívejme se na administrativní členění - 22 okresů
(shabiyat, singular - shabiyat); Al Bután, Al Jabal al-Gharbi, Al
Jafarah, Al Jufrah, Al Kufrah, Al Marj, Al Marqab, Al Wahat,
Nuqat al Khams, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat,
Misratah, Murzuq, Nalut , Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al
Hayat, Wadi ash Shati. Pokud jde o ekonomiku, Libye má tyto
důležité průmyslové produkty: ropy, petrochemie, hliník, železo
a ocel, zpracování potravin, textil, řemesla, cement. Důležité
zemědělské produkty jsou Pšenice, ječmen, citrusy, zelenina,
arašídy, sójové boby; dobytek. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou ropy, rafinované ropné produkty, zemní plyn,
chemikálie a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Itálie
24,2%, Egypt 21,1%, Španělsko 9,5%, Francie 7,8%,
Chorvatsko 5%, Nizozemsko 5%, Čína 4,3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje, polotovary,
potraviny, dopravní prostředky, spotřební zboží a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 14,4% 13,3%, Turecko 10,4%,
Itálie 5,9% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Libye a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $9,800 (2017 odhad). To je poměrně nízké

číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Libye

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Lichtenštejnsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Lichtenštejnsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Lichtenštejnsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Lichtenštejnsko:

Lichtenštejnsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Lichtenštejnsko? Začněme
tímto: Lichtenštejnské knížectví bylo založeno v roce 1719 v
Svaté římské říši. Obydlené jak francouzskými, tak ruskými
jednotkami během napoleonských válek se stalo svrchovaným
státem v roce 1806 a připojilo se k německé konfederaci v
roce 1815. Lichtenštejnsko se stalo zcela nezávislé v roce
1866, kdy konfederace rozpuštěno. Až do konce první světové
války to bylo úzce svázáno s Rakouskem, ale ekonomická
devastace způsobená tímto konfliktem nucena Lichtenštejnsko
vstoupit do celní a měnové unie se Švýcarskem. Od druhé
světové války (ve které Lichtenštejnsko zůstalo neutrální), nízké
daně země vyvolaly vynikající hospodářský růst. V roce 2000
byly nedostatky v bankovním regulačním dohledu vedeny k
obavám z používání finančních institucí pro praní špinavých
peněz. Nicméně,
Geografie - Lichtenštejnsko

Kde je na světě Lichtenštejnsko?

Umístění této země je Střední Evropa, mezi Rakouskem a
Švýcarskem. Lichtenštejnsko má celkovou plochu 160 km2, z
čehož 160 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně hornatý (Alpy) se údolí Rýna v západní třetině.
Nejnižší bod země Lichtenštejnsko je Ruggeller Riet 430 m,
nejvyšší bod Vorder-Grauspitz 2,599 m. A klima je
kontinentální; studené, zatažené zimy s častým sněžením nebo
deštěm; pohodě až mírně teplé, oblačno, vlhká léta.
Obyvatelé - Lichtenštejnsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Lichtenštejnsko. Počet
obyvatel je: 38,244 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? Lichtenštejnsko 66%, ostatní 34% (2013). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Lichtenštejnsko hovoří jazyky Němec
94,5% (oficiální) (hlavní dialekt Alemannic), italský 1,1%,
ostatní 4,3%. A náboženství: Římský katolík (oficiální) 75,9%,
protestanti reformovaná 6,5%, Muslim 5,4%, Lutheran 1,3%,
ostatní 2,9%, žádné 5,4%, NS 2,6% (2010 est.). Kolik let je
tady lidem? 43.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Většina populace se nachází v západní části země,
podél Rýna Rive. Hlavní městské oblasti v zemi Lichtenštejnsko
jsou: Vaduz (kapitál) 5000 (2014).
Vláda a ekonomika - Lichtenštejnsko
Hlavní město země Lichtenštejnsko je Vaduz a typ vlády
konstituční monarchie. Podívejme se na administrativní členění -

11 komun (Gemeinden, singulární - Gemeinde); Balzers,
Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan,
Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz. Pokud jde o
ekonomiku, Lichtenštejnsko má tyto důležité průmyslové
produkty: elektronika, kovovýroba, dentální výrobky,
keramika, léčiva, potravinářské výrobky, přesné přístroje,
cestovní ruch, optické přístroje. Důležité zemědělské produkty
jsou Pšenice, ječmen, kukuřice, brambory; hospodářská
zvířata, mléčné výrobky. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou malé specializované stroje, konektory pro
audio a video, díly pro motorová vozidla, zubní výrobky, ,
elektronická zařízení, optické výrobky a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou neznámo. Nejdůležitější importní
komodity jsou zemědělské výrobky, suroviny, energetické
výrobky, stroje, kovové zboží, textil, potraviny, motorová
vozidla a nejdůležitější importní partneři jsou neznámo. Jakým
bohatstvím oplývá Lichtenštejnsko a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $139,100
(2009 odhad). Lidé jsou tedy v průměru extrémně bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Lichtenštejnsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Litva
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Litva. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Litva. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Litva:

Litva - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Litva? Začněme tímto: Litovské
země byly sjednoceny pod Mindaugasem v roce 1236; v
průběhu příštího století, prostřednictvím spojenectví a dobytí,
Litva rozšířila své území tak, aby zahrnovala většinu dnešního
Běloruska a Ukrajiny. Koncem 14. století byla Litva největším
státem v Evropě. Spojení s Polskem v roce 1386 vedlo obě
země k tomu, aby se spojily prostřednictvím osoby společného
vládce. V roce 1569 se Litva a Polsko formálně spojily do
jednoho dvojího státu - polsko-litevského společenství. Tato
entita přežila až do roku 1795, kdy její zbytky byly rozděleny
do okolních zemí. Litva získala po první světové válce svou
nezávislost, ale v roce 1940 ji připojila SSSR - akce, kterou
USA a mnoho dalších zemí nepoznalo. Dne 11. března 1990 se
Litva stala první ze sovětských republik, která vyhlásila svou
nezávislost, ale Moskva toto prohlášení neuznala až do září
1991 (po neúspěšném převratu v Moskvě). Poslední ruská
vojska se v roce 1993 stáhla. Litva následně restrukturalizovala
svou ekonomiku pro integraci do západoevropských institucí;
připojila se k NATO i EU na jaře roku 2004. V roce 2015
vstoupila Litva do eurozóny.
Geografie - Litva

Kde je na světě Litva? Umístění této
země je Východní Evropa, hraničící s Baltským mořem, mezi
Lotyšskem a Ruskem, západně od Běloruska. Litva má
celkovou plochu 65,300 km2, z čehož 62,680 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: nížiny, mnoho roztroušených
malých jezer, úrodná půda. Nejnižší bod země Litva je Baltské
moře 0 m, nejvyšší bod Aukstojas 294 m. A klima je přechod
62 680 km2 mezi námořními a kontinentálními; mokré, mírné
zimy a letní.
Obyvatelé - Litva
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Litva. Počet obyvatel je:
2,823,859 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? litevský 84,1%, polský 6,6%, ruský 5,8%,
běloruský 1,2%, jiný 1,1%, nespecifikováno 1,2% (2011 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Litva hovoří jazyky Litevský
(oficiální) 82%, ruský 8%, polský 5,6%, jiný 0,9%,
nespecifikovaný 3,5% (rok 2011). A náboženství:
Římskokatolický 77,2%, ruský ortodoxní 4,1%, starý věřící
0,8%, evangelický luterán 0,6% %, ostatní (včetně Sunni

muslimský, židovský, řeckokatolické a Karaite) 0,8%,
nevznikla 6,1%, NS 10,1% (2011 est.). Kolik let je tady lidem?
43.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 75 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: spravedlivě rovnoměrné rozložení obyvatelstva v
celé zemi, ale poněkud vyšší koncentrace v jižních městech
Vilnius a Kaunas a západní přístav Klaipeda. Hlavní městské
oblasti v zemi Litva jsou: Vilnius (hlavní město) 517 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Litva
Hlavní město země Litva je Vilnius a typ vlády
poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 60 obcí (savivaldybe, singular - savivaldybe); Akmene
Alytaus Miestas Alytus Anksciai Birstono Birzai Druskininkai
Elektrenai Ignalina Jonava Joniskis Jurbarkas Kaisiadorys
Kalvarijos Kauno Miestas Kaunas Kazlu Rudos Kedainiai
Kelme Klaipedos Miestas Klaipeda Kretinga Kupiskis,
Lazjejai, Marijampole, Mazeikiai, Moletai, Neringa, Paggiai,
Pakruojis, Palangos Miestas, Panevezio Miestas, Panevezys,
Pasvalys, Plune, Prienai, Radviliskis, Raseiniai, Rietavo,
Rokiskis, Sakiai, Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai, Silale
Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai, Trakai, Ukmerge,
Utena, Varena, Vilkaviskis, Vilniaus Miestas, Vilnius, Visaginas,
Zarasai. Pokud jde o ekonomiku, Litva má tyto důležité
průmyslové produkty: kovoobráběcí stroje, elektromotory,
televizory, ledničky a mrazničky, rafinace ropy, lodní stavitelství
(malé lodě), nábytek, textil, zpracování potravin, hnojiva,
zemědělské stroje, optické zařízení, lasery, elektronické

součástky, vývoj technologií, tvorba videohry, vývoj aplikací a
softwaru, biotechnologie. Důležité zemědělské produkty jsou
Obilovin, brambor, cukrové řepy, lnu, zeleniny; hovězí maso,
mléko, vejce, vepřové maso, sýr; Ryba. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou rafinované palivo, stroje a zařízení,
chemikálie, textil, potraviny, plasty a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Rusko 13,5%, Lotyšsko 9,9%,
Polsko 9,1% 5,3%, USA 5,2%, Švédsko 4,8%, Velká Británie
4,3% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou ropa,
zemní plyn, stroje a zařízení, dopravní prostředky, chemikálie,
textil a oděvy, kovy a nejdůležitější importní partneři jsou Rusko
14,4%, Německo 12,1%, Polsko 10,8% %, Itálie 5,4%,
Nizozemsko 4,8%, Švédsko 4,4% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Litva a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $31,900 (2017 odhad). To
znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná
o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 22.2%
(2015 odhad).
Mapa Litva

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Lucembursko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Lucembursko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Lucembursko. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Lucembursko:

Lucembursko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Lucembursko? Začněme tímto:
Založena v roce 963, v roce 1815 se Lucembursko stalo
velkým vévodstvím a samostatným státem pod Nizozemskem.
Ztratilo více než polovinu svého území Belgii v roce 1839, ale
získalo větší míru autonomie. V roce 1867 získalo
Lucembursko plnou nezávislost pod podmínkou, že slibuje
věčnou neutralitu. Překročení Německem v obou světových
válkách ukončilo svou neutralitu v roce 1948, kdy vstoupila do
celní unie Beneluxu a do NATO nastoupila v následujícím roce.
V roce 1957 se Lucembursko stalo jednou ze šesti
zakládajících zemí EHS (později EU) a v roce 1999 se připojilo
k eurozónové měnové zóně.
Geografie - Lucembursko

Kde je na světě Lucembursko?
Umístění této země je Západní Evropa mezi Francií a
Německem. Lucembursko má celkovou plochu 2,586 km2, z
čehož 2,586 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak

bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně mírně zvlněná vrchovina s širokými, mělkými údolími;
horské oblasti na severu mírně hornaté; strmý svah do Moselle
povodně na jihovýchodě. Nejnižší bod země Lucembursko je
řeka Moselle 133 m, nejvyšší bod Buurgplaatz 559 m. A klima
je upravené kontinentální s mírnými zimami, chladná léta.
Obyvatelé - Lucembursko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Lucembursko. Počet
obyvatel je: 594,130 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? Lucembursko 53,3%, portugalština 16,2%,
francouzština 7,2%, italská 3,5%, belgická 3,4%, německá
2,2%, britská 1,1%, ostatní 13,2%. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Lucembursko hovoří jazyky Lucemburština (oficiální
správní a soudní jazyk a národní jazyk (mluvený jazyk)) 55,8%,
portugalština 15,7%, francouzština (oficiální správní, soudní a
legislativní jazyk) 12,1% , anglický 2,1%, ostatní 8,4% (2011
est.). A náboženství: Christian (převážně římský katolík) 70,4%,
muslim 2,3%, ostatní (včetně buddhista, lidové náboženství,
hinduistické, židovské) 0,5%, žádný 26,8% (2010 est.). Kolik
let je tady lidem? 39.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 82.3
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: většina lidí žije na jihu, na hranici
nebo blízko hranic s Francií. Hlavní městské oblasti v zemi
Lucembursko jsou: Lucembursko (kapitál) 107,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Lucembursko
Hlavní město země Lucembursko je Lucembursko a typ

vlády ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní členění
- 12 kantonů (kantony, singulární - kanton); Capellen, Clervaux,
Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher,
Lucembursko, Mersch, Redange, Remich, Vianden, Wiltz.
Pokud jde o ekonomiku, Lucembursko má tyto důležité
průmyslové produkty: bankovní a finanční služby, stavebnictví,
realitní služby, železo, kovy a ocel, informační technologie,
telekomunikace, nákladní doprava a logistika, chemie,
strojírenství, pneumatiky, sklo, hliník, cestovní ruch,
biotechnologie. Důležité zemědělské produkty jsou hrozny,
ječmen, oves, brambory, pšenice, ovoce; mlékárenská a
živočišná výroba. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
stroje a zařízení , výrobky z oceli, chemikálie, pryžové výrobky,
sklo a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Německo
23,1%, Belgie 16,6%, Francie 15,4%, Nizozemsko 5,1%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou komerčních
letadel, nerosty, chemikálie, kovy, potraviny, luxusní spotřební
zboží a nejdůležitější importní partneři jsou Belgie 29,4%,
Německo 24,3%, Francie 10,3%, US 7%, Čína 5,8%,
Nizozemsko 4,3%, Mexiko 4,3% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Lucembursko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $109,100 (2017
odhad). Lidé jsou tedy v průměru extrémně bohatí. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Lucembursko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Macao
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Macao. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Macao.
Ale pojďme začít mapou, kterou má Macao:

Macao - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Macao? Začněme tímto:
kolonizován Portugalci v 16. století, Macau byl první evropské
osídlení na Dálném východě. V souladu s dohodou podepsanou
Čínou a Portugalskem dne 13. dubna 1987 se Macau 20.
prosince 1999 stal Macau zvláštní správní oblastí Čínské lidové
republiky. V této dohodě Čína slíbila, že v rámci svého
"jednoho státu dva systémy" , Čínský politický a ekonomický
systém by nebyl uložen Macau a že Macau by měl mít "vysoký
stupeň autonomie" ve všech záležitostech kromě zahraničních
záležitostí a obrany v následujících 50 letech.
Geografie - Macao

Kde je na světě Macao? Umístění
této země je Východní Asie, hraničící s Jihočínským mořem a
Čínou. Macao má celkovou plochu 28.2 km2, z čehož 28.2
km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: obecně ploché.
Nejnižší bod země Macao je Jihočínské moře 0 m, nejvyšší bod
Alto Coloane 172 m. A klima je subtropické; mořské moře se

studenými zimami, teplé léto.
Obyvatelé - Macao
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Macao. Počet obyvatel
je: 601,969 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Číňané 88,7%, portugalština 1,1%, smíšená 1,1%,
ostatní 9,2% (2016 tis.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Macao
hovoří jazyky Kantonský 80,1%, Mandarín 5,5%, Ostatní
čínské dialekty 5,3%, Tagalog 3%, Angličtina 2,8%,
Portugalština 0,6%, Ostatní 2,8%. A náboženství: Buddhisté
50%, Římsko-katolické 15% jiný 35% (1997 est.). Kolik let je
tady lidem? 39.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 84.6 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: obyvatelé poměrně rovnoměrně rozděleny. Hlavní
městské oblasti v zemi Macao jsou: neznámo.
Vláda a ekonomika - Macao
Hlavní město země Macao je neznámo a typ vlády
prezidentská omezená demokracie; zvláštní administrativní
oblast Čínské lidové republiky. Podívejme se na administrativní
členění - nikdo (zvláštní administrativní oblast Čínské lidové
republiky). Pokud jde o ekonomiku, Macao má tyto důležité
průmyslové produkty: cestovního ruchu, hazardní hry, oblečení,
textil, elektronika, obuv, hračky. Důležité zemědělské produkty
jsou pouze 2% plochy půdy se pěstuje, zejména rostlinami;
rybolov, především pro korýši, je důležitý; některé z úlovku se
vyváží do Hong Kong. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou oděvy, textil, obuv, hračky, elektronika, technika a a

nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Hong Kong 64,1%,
Čína 20,2% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
suroviny a polotovary, spotřební zboží (potraviny, nápoje,
tabák, oděvy a obuv, motorová vozidla), investiční zboží,
minerální paliva a oleje a nejdůležitější importní partneři jsou
Čína 36,7%, Hongkong 8,6%, Itálie 7,9%, Švýcarsko 7,6%
7,4%, Japonsko 6,3%, USA 5,8% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Macao a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $114,400 (2017 odhad). Lidé
jsou tedy v průměru extrémně bohatí. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Macao

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Makedonie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Makedonie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Makedonie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Makedonie:

Makedonie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Makedonie? Začněme tímto:
Makedonie získala mírovou nezávislost z Jugoslávie v roce
1991. Řecka námitka vůči jménu Makedonie, která trvá na
tom, že předpokládá územní nároky na stejný název pro severní
řeckou provincii, a demokratické zpětné odmítání zastavily
pohyb země směrem k euroatlantické integraci. Ihned poté, co
Makedonie vyhlásila nezávislost, se pokusilo zablokovat
makedonské úsilí o získání členství v OSN, pokud by byl použit
název "Makedonie". Makedonie byla nakonec přijata do OSN
v roce 1993 jako "Bývalá jugoslávská republika Makedonie" a
současně souhlasila s jednáním sponzorovaným OSN o sporu o
jméno. V roce 1995 Řecko zrušilo 20-měsíční obchodní
embargo a obě země se dohodly na normalizaci vztahů, ale
otázka názvu zůstala nevyřešena a probíhají jednání o řešení.
Od roku 2004, USA a přes 130 dalších národů uznali
Makedonii svým ústavním jménem, Republikou Makedonie.
Etnické albánské rozhořčení nad vnímanými politickými a
ekonomickými nerovnostmi vyústilo v povstání v roce 2001,
které nakonec vedlo k mezinárodně sponzorované Ohridské
rámcové dohodě (OFA), která ukončila boj a stanovila pokyny
pro ústavní změny a vytvoření nových zákonů, které posílily
práva menšin. Vztahy mezi etnickými Makedonci a etnickými
Albánci jsou však křehké. Takřka tříletá politická krize, která
pohltila Makedonii, konečně skončila v červnu roku 2017 po

šestiměsíčním období vládní formace poté, co byly v prosinci
2016 podrobně rozpuštěny časné legislativní volby. Krize začala
po legislativních a prezidentských volbách v roce 2014, a
eskaloval v roce 2015, kdy opoziční strana začala uvolňovat
obsah odposlechů, který údajně prokázal rozsáhlou korupci
vlády. Přestože se v roce 2005 stal Makedonie kandidátem na
EU, země čelí stále výzvám, včetně překonání politické krize,
plného provedení OFA, řešení řečeného sporu o jméno s
Řeckem, zlepšení vztahů s Bulharskem, zastavení
demokratického zpětného odchodu a stimulace hospodářského
růstu a rozvoje. Na summitu NATO v Bukurešti v roce 2008 se
spojenci dohodli, že bude přizváno k vstupu do aliance, jakmile
bude s Řeckem dosaženo vzájemně přijatelného řešení sporů o
jméno. země se stále potýká s výzvami, včetně překonání
politické krize, plného provedení OFA, řešení řečeného sporu o
jméno s Řeckem, zlepšení vztahů s Bulharskem, zastavení
demokratického zpoždění a stimulace hospodářského růstu a
rozvoje. Na summitu NATO v Bukurešti v roce 2008 se
spojenci dohodli, že bude přizváno k vstupu do aliance, jakmile
bude s Řeckem dosaženo vzájemně přijatelného řešení sporů o
jméno. země se stále potýká s výzvami, včetně překonání
politické krize, plného provedení OFA, řešení řečeného sporu o
jméno s Řeckem, zlepšení vztahů s Bulharskem, zastavení
demokratického zpoždění a stimulace hospodářského růstu a
rozvoje. Na summitu NATO v Bukurešti v roce 2008 se
spojenci dohodli, že bude přizváno k vstupu do aliance, jakmile
bude s Řeckem dosaženo vzájemně přijatelného řešení sporů o
jméno.

Geografie - Makedonie

Kde je na světě Makedonie?
Umístění této země je Jihovýchodní Evropy, na severu Řecka.
Makedonie má celkovou plochu 25,713 km2, z čehož 25,433
km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: hornaté s hlubokými
kotlinami a údolími; tři velké jezera, každá dělená hraniční částí;
země rozdělená na Vardar Rive. Nejnižší bod země Makedonie
je řeka Vardar 50 m, nejvyšší bod Golem Korab (Maja e
Korabit) 2 674 m. A klima je teplá, suchá léta a podzimy;
relativně studené zimy s těžkým sněžením.
Obyvatelé - Makedonie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Makedonie. Počet
obyvatel je: 2,103,721 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Makedonština 64,2%, Albánština
25,2%, Turečtina 3,9%, Romani 2,7%, Serb 1,8%, Ostatní
2,2% (2002 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Makedonie
hovoří jazyky Makedonština (oficiální) 66,5%, Albánština
25,1%, Turečtina 3,5%, Romani 1,9% , ostatní 1,8% (2002
est.). A náboženství: makedonská pravoslavná 64,8%, muslim

33,3%, ostatní křesťané 0,4%, ostatní nespecifikované 1,5%
(2002 est.). Kolik let je tady lidem? 37.9 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 76.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: poměrně rovnoměrného
rozložení skrz většinu země, s městskými oblastmi přitahuje stále
větší a hustší populace. Hlavní městské oblasti v zemi
Makedonie jsou: Skopje (kapitál) 503000 (2015).
Vláda a ekonomika - Makedonie
Hlavní město země Makedonie je Skopje a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 70 obcí (opstini, singular - opstina) a 1 město (grad);
Aracinovo, Berovo, Bogovci, Bosilovo, Brvenica, Caska,
Centar Zupa, Cesinovo-Oblesevo, Cucer Sandevo, Debar,
Debarca, Delčevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran,
Dolneni, Gevgelija, Jegunovce, Karbinci, Kavadarci, Kicevo,
Kočani, Končice, Kratovo, Kriváň Palanka, Krivogastani,
Kruševo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonská
Kamenica, Makedonský Brod, Mavrovo i Rostusa, Mogila,
Negotino, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probipy, Radovis,
Rankovce, Resop, Rosoman, Skopje, Sopiště, Staro
Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Sveti Nikole,
Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Zelenikovo,
Zelino, Zrnovci. Pokud jde o ekonomiku, Makedonie má tyto
důležité průmyslové produkty: zpracování potravin, nápoje,
textil, chemikálie, železo, ocel, cement, energie, léčiva,
automobilové díly. Důležité zemědělské produkty jsou Hroznů,
tabáku, zeleniny, ovoce; mléko, vejce. Nejdůležitějšími

exportními komoditami jsou potraviny, nápoje, tabák; textil,
různé výrobky, železo, ocel; automobilový průmysl , chemikálie,
pohonné hmoty, potravinářské výrobky Německo 12,2%,
Velká Británie 10,7%, Srbsko 7,9%, Řecko 7,3%, Čína 6,2 a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou %, Bosna a
Hercegovina 7,5%, Bulharsko 4,5% (2016) %, Itálie 5,6%,
Turecko 5,1%, Bulharsko 4,6% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou a nejdůležitější importní partneři jsou . Jakým
bohatstvím oplývá Makedonie a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $15,200
(2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 21.5%
(2015 odhad).
Mapa Makedonie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Madagaskar
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Madagaskar. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Madagaskar. Ale pojďme začít mapou, kterou má Madagaskar:

Madagaskar - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Madagaskar? Začněme tímto:
Madagaskar byl jedním z posledních velkých landmassů na
Zemi, které měly být kolonizovány lidmi. Nejstarší osadníci z
dnešní Indonésie přijížděli mezi 350 a 550 nl. Ostrov přitahoval
arabské a perské obchodníky již v 7. století a migranti z Afriky
dorazili kolem roku 1000. Madagaskar byl pirátskou pevností v
pozdních 17. a 18. br. století, a sloužil jako otrocké obchodní
centrum do 19. století. Od 16. do konce 19. století převládalo
domorodé Merina království hodně z Madagaskaru. Ostrov byl
podmanil francouzštinou v roce 1896, který z něj udělal kolonii;
nezávislost byla obnovena v roce 1960. Během období 199293 probíhaly volné prezidentské volby a volby do Národního
shromáždění, které skončily 17 let jednokomorového vládnutí.
V roce 1997, ve druhém prezidentském závodě, Didier
Ratsiraka, vůdce v 70. a 80. letech, byl vrácen do
předsednictví. Prezidentské volby v roce 2001 byly
zpochybněny mezi následovníky Didier Ratsiraky a Marc
Ravalomanana, což téměř způsobilo odloučení poloviny země.
V dubnu 2002 oznámil vysoký ústavní soud Ravalomananu
vítěze. Ravalomanana vyhrál druhé funkční období v roce 2006,
ale po protestách v roce 2009 předal moc armádě, která pak
udělila předsednictví primátorovi Antananarivovi Andrymu
Rajoelinovi, co se stalo převratu. Po dlouhém procesu
zprostředkování pod vedením Jihoafrického rozvojového

společenství uspořádala Madagaskar v roce 2013 prezidentské
a parlamentní volby podporované OSN. Bývalý de facto ministr
financí Hery Rajaonarimampianina získal volby v prosinci 2013
a byl slavnostně otevřen v lednu 2014. Prezidentské volby v
roce 2001 byly zpochybněny mezi následovníky Didier
Ratsiraky a Marc Ravalomanana, což téměř způsobilo
odloučení poloviny země. V dubnu 2002 oznámil vysoký
ústavní soud Ravalomananu vítěze. Ravalomanana vyhrál druhé
funkční období v roce 2006, ale po protestách v roce 2009
předal moc armádě, která pak udělila předsednictví primátorovi
Antananarivovi Andrymu Rajoelinovi, co se stalo převratu. Po
dlouhém procesu zprostředkování pod vedením Jihoafrického
rozvojového společenství uspořádala Madagaskar v roce 2013
prezidentské a parlamentní volby podporované OSN. Bývalý
de facto ministr financí Hery Rajaonarimampianina získal volby
v prosinci 2013 a byl slavnostně otevřen v lednu 2014.
Prezidentské volby v roce 2001 byly zpochybněny mezi
následovníky Didier Ratsiraky a Marc Ravalomanana, což
téměř způsobilo odloučení poloviny země. V dubnu 2002
oznámil vysoký ústavní soud Ravalomananu vítěze.
Ravalomanana vyhrál druhé funkční období v roce 2006, ale po
protestách v roce 2009 předal moc armádě, která pak udělila
předsednictví primátorovi Antananarivovi Andrymu Rajoelinovi,
co se stalo převratu. Po dlouhém procesu zprostředkování pod
vedením Jihoafrického rozvojového společenství uspořádala
Madagaskar v roce 2013 prezidentské a parlamentní volby
podporované OSN. Bývalý de facto ministr financí Hery
Rajaonarimampianina získal volby v prosinci 2013 a byl

slavnostně otevřen v lednu 2014. což téměř způsobilo odtrhnutí
poloviny země. V dubnu 2002 oznámil vysoký ústavní soud
Ravalomananu vítěze. Ravalomanana vyhrál druhé funkční
období v roce 2006, ale po protestách v roce 2009 předal moc
armádě, která pak udělila předsednictví primátorovi
Antananarivovi Andrymu Rajoelinovi, co se stalo převratu. Po
dlouhém procesu zprostředkování pod vedením Jihoafrického
rozvojového společenství uspořádala Madagaskar v roce 2013
prezidentské a parlamentní volby podporované OSN. Bývalý
de facto ministr financí Hery Rajaonarimampianina získal volby
v prosinci 2013 a byl slavnostně otevřen v lednu 2014. což
téměř způsobilo odtrhnutí poloviny země. V dubnu 2002
oznámil vysoký ústavní soud Ravalomananu vítěze.
Ravalomanana vyhrál druhé funkční období v roce 2006, ale po
protestách v roce 2009 předal moc armádě, která pak udělila
předsednictví primátorovi Antananarivovi Andrymu Rajoelinovi,
co se stalo převratu. Po dlouhém procesu zprostředkování pod
vedením Jihoafrického rozvojového společenství uspořádala
Madagaskar v roce 2013 prezidentské a parlamentní volby
podporované OSN. Bývalý de facto ministr financí Hery
Rajaonarimampianina získal volby v prosinci 2013 a byl
slavnostně otevřen v lednu 2014. předal moc armádě, která
pak udělila předsednictví primátorovi Antananarivovi Andrymu
Rajoelinovi v tom, co činilo převrat. Po dlouhém procesu
zprostředkování pod vedením Jihoafrického rozvojového
společenství uspořádala Madagaskar v roce 2013 prezidentské
a parlamentní volby podporované OSN. Bývalý de facto ministr
financí Hery Rajaonarimampianina získal volby v prosinci 2013

a byl slavnostně otevřen v lednu 2014. předal moc armádě,
která pak udělila předsednictví primátorovi Antananarivovi
Andrymu Rajoelinovi v tom, co činilo převrat. Po dlouhém
procesu zprostředkování pod vedením Jihoafrického
rozvojového společenství uspořádala Madagaskar v roce 2013
prezidentské a parlamentní volby podporované OSN. Bývalý
de facto ministr financí Hery Rajaonarimampianina získal volby
v prosinci 2013 a byl slavnostně otevřen v lednu 2014.
Geografie - Madagaskar

Kde je na světě Madagaskar?
Umístění této země je Jižní Afrika, ostrov v Indickém oceánu,
východně od Mozambiku. Madagaskar má celkovou plochu
587,041 km2, z čehož 581,540 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: úzké pobřežní pláni, vysoké náhorní plošině a
hory v centru. Nejnižší bod země Madagaskar je Indický oceán
0 m, nejvyšší bod Maromokotro 2 876 m. A klima je tropické
podél pobřeží, mírné vnitrozemí, suché v jižní.
Obyvatelé - Madagaskar
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Madagaskar. Počet
obyvatel je: 25,054,161 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta

lidí. Kdo tady žije? Malajsko-indonéština (Merina a příbuzné
Betsileo), Cotiers (smíšený africký, malajo-indonéský a arabský
původ - Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, Sakalava. Jaké
jsou tu požívané jazyky? Madagaskar hovoří jazyky ). A
náboženství: Křesťan, původní náboženství, muslim. Kolik let je
tady lidem? 19.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 66.3 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Většina obyvatel žije na východní polovině
ostrova; významné shlukování se nachází v centrální vysočině a
východním pobřeží. Hlavní městské oblasti v zemi Madagaskar
jsou: Antananarivo (hlavní město) 2,61 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Madagaskar
Hlavní město země Madagaskar je Antananarivo a typ
vlády poloprezidentská republika. Podívejme se na
administrativní členění - 6 provincií (faritany); Antananarivo,
Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara
26.6.1960. Pokud jde o ekonomiku, Madagaskar má tyto
důležité průmyslové produkty: zpracování masa, mořské plody,
mýdlo, pivo, kůže, cukr, textil, sklo, cement, automobilový
montážní závod, papír, ropa, turistika, výtěžek. Důležité
zemědělské produkty jsou Káva, vanilka, cukrová třtina,
maniok, tapioka, fazole, banány, arašídy; živočišné produkty.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou káva, vanilka,
měkkýše, cukr, bavlněné tkaniny, oděvy, chromit, ropné
produkty a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Francie
23,5%, v USA o 12,8%, Německo 8,3%, Čína 6,3%,
Japonsko 5% Nizozemsko 4,3%, Jižní Korea 4,2% (2016),.

Nejdůležitější importní komodity jsou kapitálové zboží, ropa,
spotřební zboží, potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou
Čína 21,2%, Francie 6,9%, Indie 6,5%, Spojené arabské
emiráty 5,6%, Saúdská Arábie 5%, Jihoafrická republika 5%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Madagaskar a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $1,600 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 70.7% (2012 odhad).
Mapa Madagaskar

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Malawi
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Malawi. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Malawi. Ale pojďme začít mapou, kterou má Malawi:

Malawi - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Malawi? Začněme tímto:
Založená v roce 1891, britský protektorát Nyasaland se stal
nezávislým státem z Malawi v roce 1964. Po třech desetiletích
jednorázové vlády pod vedením prezidenta Hastingse Kamuzu
Bandy se země v roce 1994 účastnily mnohonárodních
prezidentských a parlamentních voleb podle prozatímní ústavy,
plně v následujícím roce. Prezident Bingu wa Mutharika,
zvolený v roce 2004 po neúspěšném pokusu předchozího
prezidenta změnit ústavu, aby povolil jiný termín, se snažil
prosadit svou autoritu proti jeho předchůdci a následně zahájil
svou vlastní stranu, Demokratickou progresivní stranu v roce
2005. Mutharika byla znovu zvolena do druhého funkčního
období v roce 2009. Do svého prvního funkčního období
dohlížel na určité hospodářské zlepšení, ale byl ve druhém
funkčním období obviněn z ekonomického špatného řízení a
špatného řízení. V roce 2012 náhle zemřel a byl následován
viceprezidentem Joyce Bandou, která dříve zahájila svou vlastní
stranu, lidovou stranu. Mutharika bratr, Peter Mutharika, porazil
Banda v volbách v roce 2014. Růst obyvatel, rostoucí tlak na
zemědělské půdy, korupce a pohroma HIV / AIDS představují
pro Malawi velké problémy.
Geografie - Malawi

Kde je na světě Malawi? Umístění
této země je Jižní Afrika, východně od Zambie, západ a severně
od Mozambiku. Malawi má celkovou plochu 118,484 km2, z
čehož 94,080 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: úzká
podlouhlá plošina s valivými pláněmi, zaoblené kopce, některé
hory. Nejnižší bod země Malawi je křižovatka řeky Shire a
mezinárodní hranice s Mosambikem 37 m, nejvyšší bod
Sapitwa (Mount Mlanje) 3 002 m. A klima je subtropické;
období dešťů (listopad až květen); suchá sezóna (květen až
listopad).
Obyvatelé - Malawi
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Malawi. Počet obyvatel
je: 19,196,246. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo tady
žije? 35,1%, Lomwe 18,9%, Yao 13,1%, Ngoni 12%,
Tumbuka 9,4%, Sena 3,5%, Tonga 1,8%, Nyanja 1%,
Nkhonde 0,9% , dalších 1,8% (2015-16 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Malawi hovoří jazyky (Včetně. A náboženství:
Církve Střední Afriky presbyteriánské 17,7%, adventisté
sedmého dne / baptista 6,9% ), Chinyanja, Chiyao,
Chitumbuka, Chilomwe, Chinkhonde, Chingoni, Chisena,

Chitonga, Chinyakyusa, Chilambya Protestant 27.2% Anglický
2,6%), katolický 18,4%, jiný křesťan 41%, muslimský 12,1%,
jiný 0,3%, žádný 1% (2015-16. Kolik let je tady lidem? 16.5
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 61.7 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Hustota obyvatelstva je nejvyšší jižně od jezera Nyasa.
Hlavní městské oblasti v zemi Malawi jsou: Lilongwe (kapitál)
905 000; Blantyre-Limbe 808 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Malawi
Hlavní město země Malawi je Lilongwe a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 28 okresů; Balaka, Blantyre, Chikwawa, Chiraczulu,
Chantipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu, Likoma,
Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji, Mulanje, Mwanza,
Mzimba, Mwanba, Nunha. , Salima, Thyolo, Zomba. Pokud
jde o ekonomiku, Malawi má tyto důležité průmyslové
produkty: tabák, čaj, cukr, pilařské výrobky, cement, spotřební
zboží. Důležité zemědělské produkty jsou Tabák, cukrová
třtina, čaj, kukuřice, brambory, sladké brambory, maniok ,
tapioka), čirok, luštěniny, bavlna, podzemnice olejná,
makadamové ořechy, káva; kukuřice. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou tabák 55%, sušené luštěniny 8,8%,
cukr 6,7%, čaj 5,7% ), arašídy, káva, sója (2015 est.) a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Zimbabwe 12,9%,
Mosambik 11%, Belgie 8,2%, Jižní Afrika 7,2%, US 6%, Čína
4,6%, v Německu o 4,3%, Velká Británie 4,2% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, ropné

produkty, polotovary, spotřební zboží, dopravní prostředky a
nejdůležitější importní partneři jsou South Afrika 20,2%, Čína
13,8%, Indie 10,8%, Spojené arabské emiráty 9,7%, Zambie
5,7% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Malawi a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $1,200 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 50.7% (2010 odhad).
Mapa Malawi

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Malajsie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Malajsie. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Malajsie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Malajsie:

Malajsie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Malajsie? Začněme tímto:
Během pozdních 18. a 19. století založila Velká Británie kolonie
a protektoráty v oblasti současné Malajsie; tito byli obsazeni
Japonskem od 1942 k 1945. V roce 1948, britská-řídil území
na Malajském poloostrově kromě Singapuru tvořil Federation
Malaya, který se stal nezávislým v roce 1957. Malajsie byla
tvořena v roce 1963, když bývalé britské kolonie Singapuru,
jako stejně jako Sabah a Sarawak na severním pobřeží
Borneo, vstoupil do Federace. Prvních několik roků nezávislosti
země bylo poznamenáno komunistickou povstaleckou válkou,
indonéskou konfrontací s Malajsií, Filipínskými nároky vůči
Sabahovi a stažením Singapuru v roce 1965. Během 22letého
funkčního období premiéra Maháthira bin Mohamada (19812003) Malajsie byla úspěšná v diverzifikaci své ekonomiky od
závislosti na vývozu surovin do vývoje výroby, služeb a
cestovního ruchu. Předseda vlády Mohamed Najib bin Abdul
Razak (v úřadu od dubna 2009) pokračoval v těchto probusiness politikách.
Geografie - Malajsie

Kde je na světě Malajsie? Umístění
této země je Jihovýchodní Asie, poloostrov hraničící s
Thajskem a severní třetinou ostrova Borneo, sousedící s
Indonésií, Brunejem a jihočínským mořem, jižně od Vietnamu.
Malajsie má celkovou plochu 329,847 km2, z čehož 328,657
km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: pobřežní pláně
stoupající do kopců a hor. Nejnižší bod země Malajsie je
Indický oceán 0 m, nejvyšší bod Gunung Kinabalu 4 095 m. A
klima je tropické; (měsíce duben až říjen) a severovýchod (říjen
až únor) monzuny.
Obyvatelé - Malajsie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Malajsie. Počet obyvatel
je: 31,381,992 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? Bumiputera 61,7% (Malajši a domorodí obyvatelé,
včetně Orang Asli, Dayak, Anak Negeri), Číňané 20,8%,
Indové 6,2%, Jiní 0,9%, občané 10,4% (2017 est.). Jaké jsou
tu požívané jazyky? Malajsie hovoří jazyky Bahasa Malajsie
(Kantonský, mandarínský, hokkijský, hakka, hainanský,
foochovský), tamilský, telugský, malajalský, panjabský,
thajský. A náboženství: muslim 61,3%, budhistický 19,8%,

křesťanský 9,2%, hinduistický 6,3%, konfucianismus, taoismus
1,3%, ostatní 0,4%, žádné 0,8%, nespecifikováno 1% (2010
est.). Kolik let je tady lidem? 28.5 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
75.2 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Velmi nerovnoměrná distribuce
s více než 80% obyvatelstva na Malajském poloostrově. Hlavní
městské oblasti v zemi Malajsie jsou: Kuala Lumpur (kapitál)
6,837 milión; Johor Bahru 912 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Malajsie
Hlavní město země Malajsie je Kuala Lumpur; poznámka v blízkosti Putrajaya je odkazoval se na jako federální vládní
administrativní centrum, ale ne kapitál; Parlament se setkává v
Kuala Lumpu a typ vlády federální parlamentní ústavní
monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 13 států
(negeri-negeri, singular - negeri); Johor, Kedah, Kelantan,
Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang,
Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu; a 1 federální území
(Wilayah Persekutuan) se 3 komponenty, Kuala Lumpur,
Labuan a Putrajaya. Pokud jde o ekonomiku, Malajsie má tyto
důležité průmyslové produkty: Peninsular Malaysia - zpracování
a zpracování palmových a palmových pryskyřic, ropa a zemní
plyn, lehká výroba, léčiva, lékařská technika, elektronika a
polovodiče, zpracování dřeva; Sabah - těžba dřeva, výroba
ropy a zemního plynu; Sarawak - zpracování zemědělství, ropa
a produkce zemního plynu, protokolování. Důležité zemědělské
produkty jsou Peninsular Malaysia - palmový olej, kaučuk,
kakao, rýže; Sabah - palmový olej, výživné plodiny; pryž,

dřevo; Sarawak - palmový olej, pryž, dřevo; peppe.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou Polovodiče a
elektronické zařízení, palmový olej, ropa a zkapalněný zemní
plyn, dřevo a výrobky ze dřeva, palmový olej, pryž, textil,
chemikálie, solární panely a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Singapur 14,7%, Čína 12,6%, USA 10,3%,
Japonsko 8,1%, Thajsko 5,7%, Hongkong 4,8%, Indie 4,1%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou Elektronika,
strojní zařízení, ropné produkty, plasty, a nejdůležitější importní
partneři jsou Čína 19,4%, Singapur 9,8%, Japonsko 7,7%,
USA 7,6%, Thajsko 5,8%, Jižní Korea 5%, Indonésie 4%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Malajsie a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$28,900 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde
dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 3.8% (2009 odhad).
Mapa Malajsie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Maledivy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Maledivy. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Maledivy. Ale pojďme začít mapou, kterou má Maledivy:

Maledivy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Maledivy? Začněme tímto:
Sultanát od 12. století se Maledivy staly britským
protektorátem v roce 1887. Stalo se republikou v roce 1968,
tři roky po nezávislosti. Prezident Maumoon Abdul Gayoom
vládl již 30 let na politické scéně ostrova, zvolený po dobu šesti
po sobě jdoucích jednorázových referend. Po politických

demonstracích v hlavním městě Muž v srpnu 2003 se Gayoom
a jeho vláda zavázaly zahájit proces liberalizace a
demokratických
reforem,
včetně
reprezentativnějšího
politického systému a rozšířených politických svobod. Politické
strany byly v roce 2005 legalizovány. V červnu 2008 dokončilo
ustavující shromáždění - nazvané "Zvláštní Majlis" - novou
ústavu ratifikovanou Gayoomem v srpnu roku 2008. První
prezidentské volby v rámci vícekanálového systému s více
stranami byly která se konala v říjnu 2008. Gayoom byl
poražen v průzkumu o volbách Mohamedem Nasheedem,
politickým aktivistou, který byl před několika lety uvězněn
režimem Gayoom. Nasheed čelil řadě výzev, včetně posilování
demokracie a boje proti chudobě a zneužívání drog. Na
začátku února 2012, po několika týdnech pouličních protestů v
reakci na jeho příkaz k zatčení vrchního soudce, Nasheed
rezignoval na předsednictví a předal moc místopředsedovi
Mohammedovi Waheedovi Hassanovi Maniku. V polovině roku
2012 vláda zřídila národní vyšetřovací komisi, aby prověřila
události vedoucí k nástupu Nasheeda. Přestože Komise
nenalezla žádný důkaz o převratu, zpráva doporučila posílit
demokratické instituce v zemi, aby se v budoucnu předešlo
podobným událostem a vyšetřovat údajné policejní pochybení v
době krize. Nasheed, Waheed, a Abdulla Yameen běžel ve
volbách 2013 s Yameen nakonec vyhrát předsednictví po třech
kolech hlasování. Jako prezident se Yameen snažil oslabit
demokratické instituce, uvěznit své politické oponenty, omezit
tisk a ovládnout soudnictví, aby posílil svůj vliv na moc a omezil
nesouhlas. Maldivští představitelé hráli významnou roli v

mezinárodních diskusích o změně klimatu (kvůli zranitelnosti
ostrovů vůči stoupající hladině moře).
Geografie - Maledivy

Kde je na světě Maledivy? Umístění
této země je Jižní Asie, skupina atolů v Indickém oceánu, jihojihozápadně od Indie. Maledivy má celkovou plochu 298 km2,
z čehož 298 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: byt s
bílými písečnými plážemi. Nejnižší bod země Maledivy je
Indický oceán 0 m, nejvyšší bod 8. odpaliště, golfové hřiště,
ostrov Villingi 5 m. A klima je tropických; horké, vlhké; suchý
severovýchodní monzun (listopad až březen); deštivý,
jihozápadní monzun (červen až srpen).
Obyvatelé - Maledivy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Maledivy. Počet
obyvatel je: 392,709 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? Jižní Indové, Sinhalese, Arabové. Jaké jsou
tu požívané jazyky? Maledivy hovoří jazyky Dhivehi (oficiální,
dialekt z Sinhaly, písmo odvozené od arabštiny), anglicky
(mluvené většinou vládních úředníků). A náboženství: Sunni

muslim (oficiální). Kolik let je tady lidem? 28.2 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 75.8 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Asi třetina
obyvatel žije v centrálně umístěném hlavním městě Male a téměř
desáté v jižním městě Addu; zbytek populace je rozložen na asi
200 obývaných ostrovech souostroví. Hlavní městské oblasti v
zemi Maledivy jsou: MALE (hlavní město) 156,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Maledivy
Hlavní město země Maledivy je Muž a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 21 administrativní atoly (atholhuthah, singular - atholhu);
Addu, Ariatholhu Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi,
Faadhippolhu, Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi,
Huvadhuatholhu Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi,
Kolhumadulu,
Maale,
Maaleatholhu,
Maalhosmadulu
Dhekunuburi, Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu
Dhekunuburi, Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu,
Nilandheatholhu Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi,
Thiladhunmathee Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi.
Pokud jde o ekonomiku, Maledivy má tyto důležité průmyslové
produkty: turistika, zpracování ryb, lodní doprava, stavba lodí,
zpracování kokosu, tkané rohože, lana, řemesla, těžba korálů a
písku. Důležité zemědělské produkty jsou Kokosové ořechy,
kukuřice, sladké brambory; rybářská. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ryby a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Thajsko 33,8%, Srí Lanka 10%, USA 8,7%,
Francie 8,6%, Německo 8,6%, Irsko 4,9%, Itálie 4,8%,

Spojené království 4,1% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou ropné produkty, kapitálové zboží a nejdůležitější
importní partneři jsou UAE 15,6%, Singapur 14,3%, Čína
13,4%, Indie 12,9%, Srí Lanka 6,3%, Malajsie 5,7%, Thajsko
4,7% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Maledivy a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $19,200 (2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 16% (2008 odhad).
Mapa Maledivy

Velmi doporučujeme
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Mali
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Mali. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Mali. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Mali:

Mali - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Mali? Začněme tímto:
Súdánská republika a Senegal se v roce 1960 staly nezávislými
na Francii jako Mali federace. Když Senegal odstoupil po
několika měsících, to, co dříve vytvořilo Súdánskou republiku,
bylo přejmenováno na Mali. Pravidlo diktatury bylo ukončeno v
roce 1991 vojenským převratem, který zahájil období
demokratické vlády. Prezident Alpha Konare vyhrál první dvě
demokratické prezidentské volby Mali v letech 1992 a 1997. V
souladu s dvouletým ústavním limitem Mali odstoupil v roce
2002 a následoval Amadou Toumani Toure, který byl zvolen do
druhého volebního období ve volbách v roce 2007, byl obecně
považován za svobodný a spravedlivý. Malajští navrátilci z
Líbye v roce 2011 zhoršili napětí v severní části Mali a turecké
etnické milice se v lednu 2012 vzbouřily. Nižší a střední vojáci,
frustrovaní špatným zacházením s povstaleckou válkou, svrhl
Toure dne 22. března. Intenzivní snaha o zprostředkování
vedená Hospodářským společenstvím západoafrických států
(Ecowas) se v dubnu vrátila moci civilní správě s jmenováním
dočasného prezidenta Dioncoundy Traore. Chaos po převratu
vedl k rebelům, kteří vyhnali malijskou armádu ze tří severních
oblastí země, a umožnili islámským militantům vybudovat
pevnosti. Stovky tisíc severních Malijců uprchlo z násilnosti do
jižního Mali a do sousedních zemí a zhoršilo regionální
nedostatek potravin v hostitelských komunitách. Mezinárodní

vojenský zásah na obnovení tří severních regionů začal v lednu
2013 a do jednoho měsíce byla většina severu znovu zavedena.
V demokratických prezidentských volbách v červenci a srpnu
2013 byl zvolen prezidentem Ibrahim Boubacar Keita.
Geografie - Mali

Kde je na světě Mali? Umístění této
země je vnitřní západní Afrika, jihozápadně od Alžírska,
severně od Guiney, Pobřeží slonoviny a Burkina Faso, západně
od Nige. Mali má celkovou plochu 1,240,192 km2, z čehož
1,220,190 km2 je země. Takže to je velmi velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně plochý k válcování severních plání pokrytých pískem;
savana na jihu, drsné kopce na severovýchodě. Nejnižší bod
země Mali je Řeka Senegal 23 m, nejvyšší bod Hombori Tondo
1,155 m. A klima je subtropické až suché; teplé a suché (únor
až červen); deštivé, vlhké a mírné (červen až listopad); chladný
a suchý (listopad až únor).
Obyvatelé - Mali
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Mali. Počet obyvatel je:
17,885,245 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Bambara 34,1%, Fulani (Peul) 14,7%,

Sarakole 10,8%, Senufo 10,5%, Dogon 8,9%, Malinke 8,7%,
Bobo 2,9%, Songhai 1,6%, Tuareg 0,9%, ostatní Malian 6,1%.
Západoafrické státy 0,3%, ostatní 0,4% (est. 2012-13). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Mali hovoří jazyky Francouzština
(oficiální), Bambara 46,3%, Peul / Foulfoulbe 9,4%, Dogon
7,2%, Maraka / Soninke 6,4%, Malinke 5,6%, Sonrhai /
Djerma 5.6% , Minianka 4,3%, Tamacheq 3,5%, Senoufo
2,6%, Bobo 2,1%, NS 0,7%, ostatní 6,3%. A náboženství:
muslimský 94,8%, Christian 2,4%, animist 2%, žádná 0,5%,
NS 0,3% (2009 est.). Kolik let je tady lidem? 15.8 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 60.3 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Převažující většina obyvatel žije v jižní polovině země, s větší
hustotou podél hranice s Burkina Faso. Hlavní městské oblasti v
zemi Mali jsou: Bamako (kapitál) 2.515 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Mali
Hlavní město země Mali je Bamako a typ vlády
poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 8 regionů (regionů, singulárních regionů), 1 okres;
Okres de Bamako, Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti,
Segou, Sikasso, Tombouctou (Timbuktu); poznámka - dva
nové regiony, Menaka a Taoudenni, byly údajně vytvořeny
počátkem roku 2016, ale tyto dosud nebyly prozkoumány
Americkou radou pro zeměpisné názvy. Pokud jde o
ekonomiku, Mali má tyto důležité průmyslové produkty: ;
konstrukce; fosfát a těžba zlata. Důležité zemědělské produkty
jsou Bavlna, proso, rýže, kukuřice, zelenina, arašídy;

zpracování skotu, ovcí, koz. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou bavlna, zlato, hospodářská zvířata a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Švýcarsko 30,4%,
Indie 12,2%, Ukrajina 5,1%, Čína 5,1%, Burkina Faso 4,9%,
Senegal 4,3%, Francie 4%, Jihoafrická republika 4% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou ropa, stroje a zařízení,
stavební materiály, potraviny, textil a nejdůležitější importní
partneři jsou Senegal 12.2 %, Čína 12,2%, Francie 10,3%,
Benin 8,6%, Pobřeží slonoviny 8,4% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Mali a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $2,200 (2017 odhad). Toto je
velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 36.1% (2005 odhad).
Mapa Mali
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Malta
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Malta. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Malta. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Malta:

Malta - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Malta? Začněme tímto: S
civilizací, která se datuje tisíce let, se Malta může pochlubit
některými z nejstarších megalitických míst na světě. Maltézské
ostrovy, které se nacházejí v centru Středozemního moře, již
dlouho sloužily jako strategické vojenské bohatství. Ostrovy se
v různých dobách dostaly pod kontrolu nad Féničany,
Kartáginy, Řeky, Římany,
Geografie - Malta

Kde je na světě Malta? Umístění této
země je jižní Evropou, ostrovy ve Středozemním moři, jižně od
Sicílie (Itálie). Malta má celkovou plochu 316 km2, z čehož 316
km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: většinou nízké,
skalnaté, ploché na rozříznuté pláně; mnoho pobřežních útesů.
Nejnižší bod země Malta je Středozemní moře 0 m, nejvyšší
bod Ta'Dmejrek na útesy Dingli 253 m. A klima je Středomoří;
mírné, deštivé zimy; horké, suché léto.

Obyvatelé - Malta
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Malta. Počet obyvatel
je: 416,338 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Maltština (potomci starých Kartaginci a Féničané se
silnými prvky italské a jiné středomořské skladě). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Malta hovoří jazyky Maltese (oficiální)
90,1%, angličtina (úřední) 6%, vícejazyčná 3%, ostatní 0,9%
(2005 est.). A náboženství: římský katolík (oficiální), více než
90% (Rok 2006). Kolik let je tady lidem? 41.8 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 80.5 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: většina
obyvatel žije na východní polovině Malty, největší ze tří
osídlených ostrovů. Hlavní městské oblasti v zemi Malta jsou:
Valletta (hlavní město) 197 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Malta
Hlavní město země Malta je Valletta a typ vlády parlamentní
republiky. Podívejme se na administrativní členění - 68 lokalit
(Il-lokalita); Atrak, Balzan, Birgu, Birkirkara, Birgábbuga,
Bormla, Dingli, Fgura, Floriana, Fontana, Ghajnsielem, Gharb,
Gharghur, Ghasri, Ghaxaq, Gudja, Gzira, Hamrun, Iklin, Imbrar,
Imgabba, Kalkara, Kerma, Kirpa, Lija, Luka, Marsa,
Marsaskala, Marsaxlokk, Mellieha, Mosta, Munxar, Nadur,
Naxxar, Paola, Pembroke, Pieta, Qala, Qormi, Rabat, Rabat,
Saint Julian, San Gwann / Saint John, San Lawrenz / Saint
Lawrence, Sannat, San Pawl il-Bahar / St. Paul's Bay, Santa
Lucija / Svatá Lucie, Santa Venera / Saint Venera, Siggiewi,

Sliema, Swieqi, Tarxien, Ta 'Xbiex , Valletta, Xaghra, Xewkija,
Xghajra, Zabbar, Zebbug, Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq.
Pokud jde o ekonomiku, Malta má tyto důležité průmyslové
produkty: ruch, elektronika, stavba lodí a opravy, výstavba,
potraviny a nápoje, léčiva, obuv, oblečení, tabák, letecké
služby, finanční služby, služby informačních technologií. Důležité
zemědělské produkty jsou Brambor, květák, hrozny, pšenice,
ječmen, rajčata, citrusy, řezané květiny, zelené papriky; vepřové
maso, mléko, drůbež, vejce. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou stroje a mechanická zařízení ; minerální paliva,
oleje a ropné produkty; farmaceutické výrobky; knihy a noviny;
letadla / kosmické lodě a jejich části; hračky, hry a sportovní
vybavení a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US
27,3%, Německo 13,9%, Francie 8,3%, Singapur 5,6%,
Japonsko 5,2%, Hongkong 4,3%, Itálie 4,2% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou minerální paliva, oleje a
výrobky; elektrické stroje; letadla / kosmické lodě a jejich části;
stroje a mechanická zařízení; plastové a ostatní polotovary;
vozidel a dílů a nejdůležitější importní partneři jsou Itálie 20,9%,
Kanada 10,4%, Německo 6,3%, Velká Británie 5,9%, Francie
4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Malta a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$42,500 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 16.3% (2015 odhad).
Mapa Malta
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Marshallovy ostrovy. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Marshallovy ostrovy. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Marshallovy ostrovy:

Marshallovy ostrovy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Marshallovy ostrovy? Začněme
tímto: Po téměř čtyřech desetiletích pod americkou
administrativou jako nejvzdálenější část UN Trust Territory na
tichomořských ostrovech, Marshallovy ostrovy získaly
nezávislost v roce 1986 v rámci Compact of Free Association.
Nároky na kompenzace pokračují v důsledku amerického
jaderného testování na některých atollech v letech 1947 až
1962. Marshallovy ostrovy jsou hostitelem testovacího
stanoviště americké rakety Kwajalein Atoll Reagan, která je
klíčovou instalací v americké protiraketové síti. Kwajalein také
hostí jednu ze čtyř vyhrazených pozemních antén (ostatní jsou
na Ascension (Saint Helena, Ascension a Tristan da Cunha),
Diego Garcia (Britské indické oceánské území) a Cape
Canaveral, Florida (USA)). provozování navigačního systému
GPS (Global Positioning System).
Geografie - Marshallovy ostrovy

Kde je na světě Marshallovy
ostrovy? Umístění této země je Oceánie, dva souostroví
ostrovních řetězů 29 atolů, z nichž každý je tvořen mnoha
malými ostrůvkami, a pět jediných ostrovů v severním Tichém
oceánu, asi na půli cesty mezi Havaji a Austrálií. Marshallovy

ostrovy má celkovou plochu 181 km2, z čehož 181 km2 je
země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: nízké korálové vápencové a
písečné ostrovy. Nejnižší bod země Marshallovy ostrovy je
Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Východo-centrální ostrov Airik,
Atol Maloelap 14 m. A klima je tropických; horké a vlhké;
vlhká sezóna květen až listopad; ostrovy hranice tajfový pás.
Obyvatelé - Marshallovy ostrovy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Marshallovy ostrovy.
Počet obyvatel je: 74,539 (7/2017 odhad). Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? Marshallese 92,1%, smíšená
Marshallese 5,9%, ostatní 2% (2006). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Marshallovy ostrovy hovoří jazyky Marshallese
(oficiální) 98,2%, ostatní jazyky 1,8% (1999 sčítání lidu). A
náboženství: Protestant 54,8%, shromáždění boha 25,8%,
římský katolík 8,4%, Bukot nan Ježíš 2,8%, Mormon 2,1%,
jiný křesťan 3,6%, jiný 1% 1,5% (sčítání lidu z roku 1999).
Kolik let je tady lidem? 22.9 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73.4
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina lidí žije v městských
klastrech, které se nacházejí na mnoha ostrovech země; více
než dvě třetiny obyvatel žije na atollech Majuro a Ebeye. Hlavní
městské oblasti v zemi Marshallovy ostrovy jsou: Majuro 31
000 (2014).
Vláda a ekonomika - Marshallovy ostrovy
Hlavní město země Marshallovy ostrovy je Majurou;

poznámka - kapitál je atol 64 ostrovů; vládní budovy jsou
umístěny na třech roztavených ostrovech: Djarrit, Uliga a Delap
a typ vlády prezidentské republiky ve svobodném spojení s
americkým. Podívejme se na administrativní členění - 24 obcí;
Ailinglaplap, Ailuk, Arno, Aur, Bikini a Kili, Ebon, Enewetak a
Ujelang, Jabat, Jaluit, Kwajalein, Lae, Lib, Likiep, Majuro,
Maloelap, Mejit, Mili, Namdrik, Wotje. Pokud jde o
ekonomiku, Marshallovy ostrovy má tyto důležité průmyslové
produkty: kopra, zpracování tuňáka, cestovní ruch, řemeslné
předměty (z mušlí, dřeva a perel). Důležité zemědělské
produkty jsou Kokosů, rajčat, melounů, taro, chleba, ovoce;
prasata, kuřata. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
kopra, kokosový olej, řemesla, rybí a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou neznámo. Nejdůležitější importní
komodity jsou potraviny, stroje a zařízení, pohonné hmoty, a
nejdůležitější importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím
oplývá Marshallovy ostrovy a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $3,400 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Marshallovy ostrovy

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Mauritánie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Mauritánie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Mauritánie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Mauritánie:

Mauritánie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Mauritánie? Začněme tímto:
Nezávislý na Francii v roce 1960, Mauritánie připojila jižní
třetinu bývalé španělské Sahary (nyní Západní Saharu) v roce
1976, ale po třech letech nájezdů se zřítila partyzánská fronta
Polisario, která usilovala o nezávislost území. Maaouya Ould
Sid Ahmed TAYA využil moc v puči v roce 1984 a vládl
Mauritánii těžkou rukou po více než dvě desetiletí. Série
prezidentských voleb, které zastávala, byly obecně považovány
za chybné. Bezkrvový převrat v srpnu 2005 propustil
prezidenta TAYU a zahájil vojenskou radu, která dohlížela na
přechod k demokratickému režimu. Nezávislý kandidát Sidi
Ould Cheikh Abdallahi byl slavnostně otevřen v dubnu 2007
jako první volně a spravedlivě zvolený prezident Mauritánie.
Jeho mandát skončil předčasně v srpnu 2008, kdy ho vojenská
junta pod vedením generála Mohameda Oulda Abdla AZIZa
odsunula a postavila vládu vojenské rady. AZIZ byl následně
zvolen prezidentem v červenci 2009 a přísahal v příštím měsíci.
AZIZ utrpěl zranění při náhodném střelbě vlastními silami v říjnu
2012, ale nadále udržoval jeho autoritu. V roce 2014 byl znovu
zvolen do druhého a posledního funkčního období prezidenta
(podle současné ústavy). Země trvale prožívá etnické napětí
mezi třemi hlavními skupinami: arabsky mluvící otroci
(Haratines), arabsky mluvící "bílí močáci" (Bidhan) a příslušníci
subsaharských etnických skupin pocházejících převážně z údolí

řeky Senegal (Halpulaar , Soninke a Wolof). Mauritánie čelí
hrozbě terorismu al-Qa ' ida v islámském Maghrebu, který
zahájil úspěšné útoky v letech 2005 až 2011. Činnosti al-Kajdy
v islámském Maghrebu (AQIM) a podobné skupiny představují
vážné bezpečnostní ohrožení pro Mauritány a zahraniční
návštěvníky. AQIM zahájila v letech 2005 až 2011 řadu útoků
v Mauretánii, zabila americké a zahraniční turisty a pomocníky,
útočila na diplomatické a vládní zařízení a přepadla mauritánské
vojáky a četníky. Úspěšná strategie proti terorismu, která
spojuje dialog s teroristy a vojenskými akcemi, bránila této zemi
od dalších teroristických útoků od roku 2011. AQIM zahájila v
letech 2005 až 2011 řadu útoků v Mauretánii, zabila americké a
zahraniční turisty a pomocníky, útočila na diplomatické a vládní
zařízení a přepadla mauritánské vojáky a četníky. Úspěšná
strategie proti terorismu, která spojuje dialog s teroristy a
vojenskými akcemi, bránila této zemi od dalších teroristických
útoků od roku 2011. AQIM zahájila v letech 2005 až 2011
řadu útoků v Mauretánii, zabila americké a zahraniční turisty a
pomocníky, útočila na diplomatické a vládní zařízení a přepadla
mauritánské vojáky a četníky. Úspěšná strategie proti terorismu,
která spojuje dialog s teroristy a vojenskými akcemi, bránila
této zemi od dalších teroristických útoků od roku 2011.
Geografie - Mauritánie

Kde je na světě Mauritánie? Umístění
této země je Západní Afrika, hraničící s severním Atlantickým
oceánem, mezi Senegalem a Západní Saharou. Mauritánie má
celkovou plochu 1,030,700 km2, z čehož 1,030,700 km2 je
země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: převážně neplodné ploché
pláně Sahary; některé centrální kopce. Nejnižší bod země
Mauritánie je Sebkhet Te-n-Dghamcha -5 m, nejvyšší bod
Kediet Ijill 915 m. A klima je pouště; neustále horké, suché,
zaprášené.
Obyvatelé - Mauritánie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Mauritánie. Počet
obyvatel je: 3,758,571 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? černí Moors (Haratines - arabsky
mluvící otroci, bývalí otroci a jejich potomci afrického původu,
zotročený bílými Moors) 40%, bílí Moors (z arabskoberberského původu, známý jako Bidhan) 30%, Subsaharští
Mauritánci - arabsky mluvící, etnické skupiny Halpulaar,
Soninke, Wolof a Bamara) 30%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Mauritánie hovoří jazyky arabština (oficiální a národní), Pular,
Soninke, Wolof (všechny národní jazyky), francouzština. A

náboženství: muslimská (oficiální) 100%. Kolik let je tady
lidem? 20.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 63.4 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: kde většina země je poušť, obrovské oblasti
země, zejména ve střední, severní a východní oblasti, jsou bez
značných skupin obyvatel; polovina obyvatel žije v nebo poblíž
pobřežního hlavního města Nouakchott; menší shluky se
nacházejí v blízkosti jižní hranice s Mali a Senegalem. Hlavní
městské oblasti v zemi Mauritánie jsou: Nouakchott (hlavní
město) 968 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Mauritánie
Hlavní město země Mauritánie je Nouakchott a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 15 regionů (wilayas, singular - wilaya); Adrar, Assaba,
Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh ech
Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott Nord,
Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud, Tagant, Tiris Zemmour,
Trarza. Pokud jde o ekonomiku, Mauritánie má tyto důležité
průmyslové produkty: zpracování těžby skotu, velblouda a ovcí
, těžba ropy, těžba (železná ruda, zlato, měď). Důležité
zemědělské produkty jsou , proso, cirok, rýže, kukuřice;.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou železná ruda, ryby
a rybí výrobky, dobytek, zlato, měď, ropa a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Čína 36,9%, Švýcarsko 13,5%,
Španělsko 8,9%, Japonsko 7,5%, Rusko 4,8%, Nigérie 4,1%,
Itálie 4,1% (2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou
stroje a zařízení, ropné produkty, investiční zboží, potraviny,

spotřební zboží a nejdůležitější importní partneři jsou USA
13,4%, Spojené arabské emiráty 11,9%, Belgie 9,2%, Čína
8,9%, Nizozemsko 7,1%, Francie 6,6%, Maroko 6,3%,
Vanuatu 5%. Jakým bohatstvím oplývá Mauritánie a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $4,500 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 31% (2014 odhad).
Mapa Mauritánie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Mauricius
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Mauricius. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Mauricius. Ale pojďme začít mapou, kterou má Mauricius:

Mauricius - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Mauricius? Začněme tímto:
Ačkoli byl malý arabský a malajský námořník znám už v 10.
století, Mauritius byl poprvé prozkoumán portugalštinou v 16.
století a následně ji usadil holandský - který ho pojmenoval na
počest prince Maurits van Nassau - v 17. století. Francouz
převzal kontrolu v roce 1715, rozvíjel ostrov jako důležitou
námořní základnu, která dohlížela na obchod s Indickým
oceánem, a založila hospodářství cukrové třtiny. Britové zajali
ostrov v roce 1810 během napoleonských válek. Mauricius
zůstal strategicky významnou britskou námořní základnou a
později leteckou stanicí, která hrála během 2. světové války
důležitou roli při operacích proti podmořským a konvojním
operacím, stejně jako při sběru signálových zpráv. Nezávislost
od Spojeného království byla dosažena v roce 1968. Stabilní
demokracie s pravidelnými svobodnými volbami a pozitivními
záznamy o lidských právech,
Geografie - Mauricius

Kde je na světě Mauricius? Umístění

této země je Jižní Afrika, ostrov v Indickém oceánu, asi 800 km
(500 mi) východně od Madagaska. Mauricius má celkovou
plochu 2,040 km2, z čehož 2,030 km2 je země. Takže to je
docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: malá pobřežní rovina stoupající k nespojitým
horám obklopující centrální plošinu. Nejnižší bod země
Mauricius je Indický oceán 0 m, nejvyšší bod Mont Piton 828
m. A klima je tropické, modifikované jihovýchodním větrem
obchodu; teplá, suchá zima (květen až listopad); horké, vlhké,
vlhké léto (listopad až květen).
Obyvatelé - Mauricius
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Mauricius. Počet
obyvatel je: 1,356,388 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? Indo-mauricijština (tvoří přibližně dvě třetiny
celkové populace), kreolský, čínský, maďarský. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Mauricius hovoří jazyky kreolský 86,5%,
Bhojpuri 5,3%, francouzský 4,1%, dva jazyky 1,4%, další
2,6% Národní shromáždění, které mluví méně než 1%
populace), nespecifikováno 0,1% (2011 est.). A náboženství:
Hindu 48,5%, římský katolík 26,3%, muslimský 17,3%, jiný
křesťan 6,4%, jiný 0,6% %, nespecifikováno 0,1% (2011 est.).
Kolik let je tady lidem? 35.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 75.8
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: hustota obyvatelstva je jedna z
nejvyšších na světě; městský cluster se nachází přes hlavní
ostrov, s větší hustotou v Port Luis a kolem něj; populace na

ostrově Rodrigues je rozložena po celém ostrově s mírně
hustším hustotou na severním pobřeží. Hlavní městské oblasti v
zemi Mauricius jsou: PORT Louis (hlavní město) 135 000
(2014).
Vláda a ekonomika - Mauricius
Hlavní město země Mauricius je Port Louis a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 9 okresů a 3 závislosti; Agalega Islands, Black River, Cargados
Carajos Shoals, Flacq Grand Port, Moka, Pamplemousses,
Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere du Rempart, Rodrigues,
Savanne. Pokud jde o ekonomiku, Mauricius má tyto důležité
průmyslové produkty: zpracování potravin (do značné míry cukr
frézování), textil, oděvy, hornictví, chemikálie, kovové výrobky,
dopravní prostředky, neelektrických strojů, turistika. Důležité
zemědělské produkty jsou Cukrová třtina, čaj, kukuřice,
brambory, banány, luštěniny; dobytek, kozy; ryba.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou oděvy a textil,
cukr, řezané květiny, melasa, ryby, primátů (pro výzkum), a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Francie 14,8%,
Velká Británie 12%, v USA o 11,4%, Jižní Afrika 8,2%,
Madagaskar 7,3%, Itálie 6,8%, Španělsko 4,5% (2016),.
Nejdůležitější importní komodity jsou vyrobené zboží,
kapitálové vybavení, potraviny, ropné produkty, chemikálie a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 17,7%, Indie 16,5%,
Francie 7,8%, Jihoafrická republika 7,5% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Mauricius a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $21,600 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,

že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 8% (2006 odhad).
Mapa Mauricius

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Mexiko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Mexiko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Mexiko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Mexiko:

Mexiko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Mexiko? Začněme tímto: Na
počátku 16. století bylo Španělskem dobylo a kolonizováno
místo několika pokročilých amerických civilizací - včetně
Olmec, Toltec, Teotihuacan, Zapotec, Maya a Aztec - Mexiko.
Spravováno jako obětní pravomoc nového Španělska po tři
staletí, dosáhla nezávislosti počátkem 19. století. Volby v roce
2000 znamenaly poprvé od mexické revoluce v roce 1910, že
opoziční kandidát - Vicente FOX z Národní akční strany
(PAN) - porazil stranu ve vládě, Institutional Revolutionary
Party (PRI). V roce 2006 ho uspěl další kandidát PAN Felipe
Calderon, avšak Enrique PENA Nieto znovu získal
předsednictví pro PRI v roce 2012. Globální finanční krize
koncem roku 2008 způsobila masivní ekonomický pokles v
Mexiku v následujícím roce, i když růst se v roce 2010 rychle
vrátil. Stávající ekonomické a sociální problémy zahrnují nízké
reálné mzdy, vysokou nezaměstnanost, nerovnoměrné rozdělení
příjmů a jen málo příležitostí pro rozvoj velmi domorodé
populace v chudých jižních státech. Od roku 2007 se mohutné
mexické organizace zabývající se obchodem s drogami zabývají
krvavým konfliktem, což má za následek desítky tisíc
drogových vražd.
Geografie - Mexiko

Kde je na světě Mexiko? Umístění této
země je Severní Amerika, hraničící s Karibským mořem a
Mexickým zálivem, mezi Belize a Spojenými státy a hraničícím
se Severním Tichým oceánem mezi Guatemalem a Spojenými
státy. Mexiko má celkovou plochu 1,964,375 km2, z čehož
1,943,945 km2 je země. Takže to je velmi velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
vysoké, drsné hory; nízké pobřežní pláně; vysoké plošiny;
poušť. Nejnižší bod země Mexiko je Laguna Salada -10 m,
nejvyšší bod Volcan Pico de Orizaba 5,636 m. A klima je liší
od tropických až po pouštní.
Obyvatelé - Mexiko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Mexiko. Počet obyvatel
je: 124,574,795 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? mestizo 62%, převážně
Amerindian 21%, Amerindian 7%, ostatní 10% (převážně
evropští). Jaké jsou tu požívané jazyky? Mexiko hovoří jazyky
Španělština pouze 92,7%, Španělština a původní jazyky 5,7%,
původní pouze 0,8%, nespecifikováno 0,8%. A náboženství:
Římský katolík 82,7% Pentecostal 1,6%, svědectví Jehovova

1,4%, ostatní evangelické církve 5%, ostatní 1,9%, žádné
4,7%, nespecifikováno 2,7% (rok 2010). Kolik let je tady
lidem? 28.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 76.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Většina obyvatelstva se nachází uprostřed země
mezi státy Jalisco a Veracruz; přibližně čtvrtina obyvatel žije v
městečku. Hlavní městské oblasti v zemi Mexiko jsou: Mexico
City a okolí Mexika CITY (hlavní město) 20999 milionů;
Guadalajara 4,843 milionu; Monterrey 4,513 milionu; Puebla
2,984 milionů; Toluca de Lerdo 2,164 milionu; Tijuana 1,987
milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Mexiko
Hlavní město země Mexiko je Mexico City (Ciudad de
Mexico) a typ vlády federální prezidentská republika.
Podívejme se na administrativní členění - 31 států (estados,
singular - estado) a 1 město (ciudad); Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Cuidad de Mexico, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan,
Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan,
Zacatecas. Pokud jde o ekonomiku, Mexiko má tyto důležité
průmyslové produkty: potraviny a nápoje, tabák, chemikálie,
železo a ocel, ropa, těžba, textil, oděvy, motorová vozidla, zboží
dlouhodobé spotřeby, cestovního ruchu. Důležité zemědělské
produkty jsou kukuřice, pšenice, sójové boby, rýže, fazole,
bavlna, káva, ovoce, rajčata; hovězí maso, drůbež, mléčné

výrobky; výrobky ze dřeva. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou vyrábí zboží, ropa a ropné produkty, stříbro,
ovoce, zelenina, káva, bavlna a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou US 81 % (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou kovoobráběcí stroje, výrobky z oceli,
zemědělské stroje, elektrická zařízení, díly automobilů pro
montáž a opravy, letadla, díly letadel a nejdůležitější importní
partneři jsou US 46,6%, Čína 18%, Japonsko 4.6%. Jakým
bohatstvím oplývá Mexiko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $19,500 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 46.2%.
Mapa Mexiko

Velmi doporučujeme
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Federativní státy Mikronésie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Federativní státy Mikronésie.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Federativní státy Mikronésie. Ale pojďme začít
mapou, kterou má Federativní státy Mikronésie:

Federativní státy Mikronésie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Federativní státy Mikronésie?
Začněme tímto: Ostrovy Caroline jsou široce rozptýlené
souostroví v západním Tichém oceánu; se staly součástí
amerického důvěryhodného území pod vedením USA po druhé
světové válce. Východní čtyři ostrovní skupiny přijaly ústavu v
roce 1979 a rozhodly se stát se Federálními státy Mikronésie.
(Nejzápadnější ostrovní skupina se stala Palau.) Nezávislost
přišla v roce 1986 pod Compact of Free Association s USA,
která byla pozměněna a obnovena v roce 2004. Současné
obavy zahrnují rozsáhlou nezaměstnanost, nadměrný rybolov,
nadměrnou závislost na zahraniční pomoci USA a státní vnímání
nerovného rozdělení podpory USA.
Geografie - Federativní státy Mikronésie

Kde je na světě Federativní státy
Mikronésie? Umístění této země je Oceánie, ostrovní skupina v
severním Tichém oceánu, asi tři čtvrtiny cesty z Havaje do
Indonésie. Federativní státy Mikronésie má celkovou plochu
702 km2, z čehož 702 km2 je země. Takže to je docela malá
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: ostrovy, se geologicky liší od vysokohorských

ostrovů až po nízké korálové atoly; sopečné výjezdy na
Pohnpei, Kosrae a Chuuk. Nejnižší bod země Federativní státy
Mikronésie je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Nanlaud na
Pohnpei 782 m. A klima je tropický; těžké celoroční srážky,
zejména na východních ostrovech; nacházející se na jižním
okraji tajfového pásu s občasnými těžkými poškozujícími.
Obyvatelé - Federativní státy Mikronésie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Federativní státy
Mikronésie. Počet obyvatel je: 104,196 (7/2017 odhad). Takže
zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije? Chuukese / Mortlockese
49,3%, Pohnpeian 29,8%, Kosraean 6,3%, Yapese 5,7%, Yap
vnější ostrovci 5,1%, Polynésie 1,6%, Asie 1,4% 0,8% (v roce
2010). Jaké jsou tu požívané jazyky? Federativní státy
Mikronésie hovoří jazyky Angličtina (oficiální a společný jazyk),
Chuukese, Kosrean, Pohnpeian, Yapese, Ulithian, Woleaian,
Nukuoro, Kapingamarangi. A náboženství: Římskokatolický
54,7%, Protestant 41,1% (včetně kongregace 38,5%, Křtitel
1,1%, Adventist sedmého dne 0,8% 0,7%), Mormon 1,5%,
ostatní 1,9%, žádné 0,7%, nespecifikováno 0,1% (2010).
Kolik let je tady lidem? 25.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73.1
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina obyvatel žije v pobřežních
oblastech vysokých ostrovů; horský vnitřek je převážně
neobývaný; méně než polovina obyvatel žije v městských
oblastech. Hlavní městské oblasti v zemi Federativní státy
Mikronésie jsou: Palikir (hlavní město) 7 000 (2014).

Vláda a ekonomika - Federativní státy Mikronésie
Hlavní město země Federativní státy Mikronésie je Paliki a
typ vlády federální republika ve svobodném spojení s USA.
Podívejme se na administrativní členění - 4 státy; Chuuk (Truk),
Kosrae (Kosaie), Pohnpei (Ponape), Yap. Pokud jde o
ekonomiku, Federativní státy Mikronésie má tyto důležité
průmyslové produkty: cestovní ruch, výstavba; specializovaná
akvakultura, řemeslné předměty (skořápka a dřevo). Důležité
zemědělské produkty jsou Taro, jamy, kokosové ořechy,
banány, maniok, tapioca, sakau (kava), Kosraen citrus, betel
ořechy, černý pepř, ryby, prasata, kuřata. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ryby, sakau (kava), betelové
ořechy, černé peppe a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou neznámo. Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny,
nápoje, oděvy, počítače, domácí elektronika, spotřebiče, ,
nábytek, nářadí a nejdůležitější importní partneři jsou neznámo.
Jakým bohatstvím oplývá Federativní státy Mikronésie a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $3,400 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 26.7% (2000 odhad).
Mapa Federativní státy Mikronésie
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Moldavsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Moldavsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Moldavsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Moldavsko:

Moldavsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Moldavsko? Začněme tímto:
Velká část dnešního moldavského území se stala provincií ruské
říše v roce 1812 a poté se sjednotila s Rumunskem v roce
1918 po skončení první světové války. Toto území bylo poté
začleněno do Sovětského svazu na konci druhé světové války. I
když je Moldavsko od roku 1991 nezávislé na Sovětském
svazu, ruské síly zůstaly na území Moldavska východně od

Nistru a podporovaly separatistický region Podněstří, jehož
populace je zhruba stejně složena z etnických Ukrajinců, Rusů a
Moldavců. Roky vlády Komunistické strany v Moldavsku po
skončení nezávislosti nakonec skončily násilnými protesty
souvisejícími s volbami a opětovným spuštěním parlamentních
voleb v roce 2009. Od té doby vládla Moldavsko řada
proevropských vládních koalic. V důsledku toho, nejnovější
legislativní volby v listopadu 2014, tři proeuropské strany, které
vstoupily do parlamentu, získaly celkem 55 z 101 míst v těle.
Obvinění mezi členy koalice vedlo k prodloužení legislativního
zmatku a politické nestability, stejně jako ke kolapsu dvou vlád,
z nichž všechny vládly proevropské koalice soustředěné kolem
Liberální demokratické strany (PLDM) a Demokratické strany
(PDM). Politická slepota skončila v lednu roku 2016, kdy nová
parlamentní většina vedená PDM, která se připojila k
odštěpkům komunistů a PLDM, podpořila jako premiéra člen
PDM Pavel Filip. Moldavsko zůstává nejchudší ekonomikou v
Evropě, ale podniklo kroky směřující k rozšíření přístupu na trh
tím, že v roce 2014 podepsalo a ratifikovalo dohodu o
přidružení s EU, která plně vstoupila v platnost v červenci roku
2016 po ratifikaci všemi členskými státy EU. Igor Dodon získal
první prezidentské volby v Moldavsku za více než 20 let v
listopadu 2016.
Geografie - Moldavsko

Kde je na světě Moldavsko?
Umístění této země je Východní Evropa, severovýchodně od
Rumunska. Moldavsko má celkovou plochu 33,851 km2, z
čehož 32,891 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: stepi,
postupný svah na jih k Černému moři. Nejnižší bod země
Moldavsko je Dniester (Nistru) 2 m, nejvyšší bod Dealul
Balanesti 430 m. A klima je mírné zimy, teplá létající.
Obyvatelé - Moldavsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Moldavsko. Počet
obyvatel je: 3,474,121 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? moldavský 75,1%, rumunský 7%,
ukrajinský 6,6 %, Gagauze 4,6%, ruské 4,1%, bulharské
1,9%, ostatní 0,8% (v roce 2014). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Moldavsko hovoří jazyky Moldavsko / Rumunsko
80,2% (oficiální) (56,7% označuje mateřský jazyk jako
moldavský, což je prakticky stejný jako rumunský jazyk,
23,5% rumunský jazyk), ruský 9,7%, gagauze 4,2% 3,9%,
bulharština 1,5%, Romani 0,3%, ostatní 0,2% (v roce 2014). A
náboženství: Ortodoxní 90,1%, jiní křesťané 2,6%, jiní 0,1%,

agnostičtí. Kolik let je tady lidem? 36.7 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 71 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Kapsy aglomerace existují
v celé zemi , největší je v centru země kolem hlavního města
Kišiněva, následovaný Tiraspol a Balti. Hlavní městské oblasti v
zemi Moldavsko jsou: Kišiněv (hlavní město) 725 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Moldavsko
Hlavní město země Moldavsko je Kišiněv v rumunštině
(Kishinev v ruštině) a typ vlády parlamentní republiky.
Podívejme se na administrativní členění - 32 obcí (obec,
singular - municipiul), 1 autonomní územní jednotka (unitatea
teritoriala autonoma) a 1 územní jednotka (unitatea teritoriala).
Pokud jde o ekonomiku, Moldavsko má tyto důležité
průmyslové produkty: zpracování vínového cukru, rostlinný olej,
zpracování potravin, zemědělské stroje; slévárenská zařízení,
ledničky a mrazničky, pračky; punčochové zboží, obuv, textil.
Důležité zemědělské produkty jsou Zelenina, ovoce, hrozny,
obilí, cukrová řepa, slunečnicová semínka, tabák; hovězí maso,
mléko;. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou potraviny,
textil, stroje a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Rumunsko 25,5% Rusko 11,6%, Itálie 9,9%, v Německu o
6,3%, Velká Británie 5,7% Bělorusko 5,2% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou minerálních výrobků a
pohonných hmot, stroje a zařízení, chemikálie, textil a
nejdůležitější importní partneři jsou Rumunsko 13,7% Rusko
13,3%, Čína 9,8%, na Ukrajině 9,5%, v Německu o 7,9%,
Itálie 7% Turecko 6,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá

Moldavsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $5,700 (2017 odhad). To je
poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí
produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní
náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo populace pod hranicí chudoby: 20.8% (2013 odhad).
Mapa Moldavsko
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Mongolsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Mongolsko. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Mongolsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Mongolsko:

Mongolsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Mongolsko? Začněme tímto:
Mongolové získali slávu ve 13. století, když pod Chinggisem
Khaanem založili obrovskou eurasijskou říši. Po jeho smrti byla
říše rozdělena do několika mocných mongolských států, které
se však v 14. století rozpadly. Mongolové nakonec odešli do
svých původních stepních zemí a koncem 17. století se dostali
pod čínskou vládu. Mongolsko vyhlásilo svou nezávislost od
Manchu řízené říše Qing v roce 1911 a dosáhlo omezené
autonomie až do roku 1919, kdy opět pod kontrolou Číny.
Mongolská revoluce v roce 1921 skončila čínskou nadvládu a
komunistický režim, Mongolská lidová republika, získala moc v
roce 1924. Moderní země Mongolska však představuje pouze
část historické vlasti Mongols; dnes více etnických mongolů žije
v autonómní oblasti Vnitřní Mongolsko, v Číně než v
Mongolsku. Od mírové demokratické revoluce v roce 1990 se
ex-komunistická mongolská lidová revoluční strana (MPRP),
která v roce 2010 pojmenovala Mongolská lidová strana
(MPP), se soupeřila o politickou moc s Demokratickou stranou
(DP) a několika dalšími menšími strany, včetně nové strany
tvořené bývalým prezidentem Enkhbayarem, který si
zaměňovaně přijal jméno MPRP. V nejlepších parlamentních
volbách v zemi v červnu 2016 předali Mongolové MPP

ohromnou kontrolu nad Parlamentem, což velkou měrou
vyhnulo RP, které dohlížel nad prudkým poklesem ekonomiky
Mongolska během své kontroly nad Parlamentem v
předchozích letech. Mongolové vybrali člena DP, Chaltmau
Battulgu, za prezidenta v roce 2017. (1990), ex-komunistická
mongolská lidová revoluční strana (MPRP), která se v roce
2010 jmenovala mongolská lidová strana (MPP), soutěžila o
politickou moc s Demokratickou stranou (DP) a několika
dalšími menšími stranami, včetně nové strany tvořené bývalým
prezidentem Enkhbayarem, který si zaměňovaně přijal jméno
MPRP. V nejlepších parlamentních volbách v zemi v červnu
2016 předali Mongolové MPP ohromnou kontrolu nad
Parlamentem, což velkou měrou vyhnulo RP, které dohlížel nad
prudkým poklesem ekonomiky Mongolska během své kontroly
nad Parlamentem v předchozích letech. Mongolové vybrali
člena DP, Chaltmau Battulgu, za prezidenta v roce 2017.
(1990), ex-komunistická mongolská lidová revoluční strana
(MPRP), která se v roce 2010 jmenovala mongolská lidová
strana (MPP), soutěžila o politickou moc s Demokratickou
stranou (DP) a několika dalšími menšími stranami, včetně nové
strany tvořené bývalým prezidentem Enkhbayarem, který si
zaměňovaně přijal jméno MPRP. V nejlepších parlamentních
volbách v zemi v červnu 2016 předali Mongolové MPP
ohromnou kontrolu nad Parlamentem, což velkou měrou
vyhnulo RP, které dohlížel nad prudkým poklesem ekonomiky
Mongolska během své kontroly nad Parlamentem v
předchozích letech. Mongolové vybrali člena DP, Chaltmau
Battulgu, za prezidenta v roce 2017. (MPP), která se v roce

2010 pojmenovala Mongolská lidová strana (MPP), soutěžila o
politickou moc s Demokratickou stranou (DP) a několika
dalšími menšími stranami, včetně nové strany tvořené bývalým
prezidentem Enkhbayarem, vlastním názvem MPRP. V
nejlepších parlamentních volbách v zemi v červnu 2016 předali
Mongolové MPP ohromnou kontrolu nad Parlamentem, což
velkou měrou vyhnulo RP, které dohlížel nad prudkým
poklesem ekonomiky Mongolska během své kontroly nad
Parlamentem v předchozích letech. Mongolové vybrali člena
DP, Chaltmau Battulgu, za prezidenta v roce 2017. (MPP),
která se v roce 2010 pojmenovala Mongolská lidová strana
(MPP), soutěžila o politickou moc s Demokratickou stranou
(DP) a několika dalšími menšími stranami, včetně nové strany
tvořené bývalým prezidentem Enkhbayarem, vlastním názvem
MPRP. V nejlepších parlamentních volbách v zemi v červnu
2016 předali Mongolové MPP ohromnou kontrolu nad
Parlamentem, což velkou měrou vyhnulo RP, které dohlížel nad
prudkým poklesem ekonomiky Mongolska během své kontroly
nad Parlamentem v předchozích letech. Mongolové vybrali
člena DP, Chaltmau Battulgu, za prezidenta v roce 2017. která
si sama sebe zamaskovala název MPRP. V nejlepších
parlamentních volbách v zemi v červnu 2016 předali
Mongolové MPP ohromnou kontrolu nad Parlamentem, což
velkou měrou vyhnulo RP, které dohlížel nad prudkým
poklesem ekonomiky Mongolska během své kontroly nad
Parlamentem v předchozích letech. Mongolové vybrali člena
DP, Chaltmau Battulgu, za prezidenta v roce 2017. která si
sama sebe zamaskovala název MPRP. V nejlepších

parlamentních volbách v zemi v červnu 2016 předali
Mongolové MPP ohromnou kontrolu nad Parlamentem, což
velkou měrou vyhnulo RP, které dohlížel nad prudkým
poklesem ekonomiky Mongolska během své kontroly nad
Parlamentem v předchozích letech. Mongolové vybrali člena
DP, Chaltmau Battulgu, za prezidenta v roce 2017.
Geografie - Mongolsko

Kde je na světě Mongolsko?
Umístění této země je Severní Asie, mezi Čínou a Ruskem.
Mongolsko má celkovou plochu 1,564,116 km2, z čehož
1,553,556 km2 je země. Takže to je velmi velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
obrovské poloprostorové a pouštní planiny, travnatá stepí, hory
na západ a jihozápad; Poušť Gobi na jihu-centrální. Nejnižší
bod země Mongolsko je Hoh Nuur 560 m, nejvyšší bod
Nayramadlin Orgil (Chüjtnij orgil) 4374m. A klima je pouště;
kontinentální (velké denní a sezónní teplotní rozsahy).
Obyvatelé - Mongolsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Mongolsko. Počet
obyvatel je: 3,068,243. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo
tady žije? Kharkh 81,9%, Kazak 3,8%, Dorvod 2,7%, Bayad

2,1%, Buryat-Bouriates 1,7%, Zakhchin 1,2%, Dariganga 1%,
Uriankhai 1%, ostatní 4,6% (2010 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Mongolsko hovoří jazyky Mongolské 90% dialekt je
převládající), Turkic, ruská (1999). A náboženství: buddhista
53%, muslim 3%, shamanist 2,9%, Christian 2,2%, ostatní
0,4%, žádná 38,6% (2010 est.). Kolik let je tady lidem? 28.3
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 69.9 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: řídce distribuovány populace v celé zemi; hlavní město
Ulaanbaatar a severní město Darhan podporují nejvyšší hustotu
obyvatelstva. Hlavní městské oblasti v zemi Mongolsko jsou:
Ulaanbaatar (hlavní město) 1,377 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Mongolsko
Hlavní město země Mongolsko je Ulaanbaata a typ vlády
poloprezidentské republiky. Podívejme se na administrativní
členění - 21 provincií (aymguud, singular - aymag) a 1 obec
(singulární - horká); Arhangay, Bayanhongor, Bayan-Olgiy,
Bulgan, Darhan-Uul, Dornod, Dornogovi, Dundgovi, Dzavhan
(Zavkhan), Govi-Altay, Govisumber, Hentiy, Hovd, Hovsgol,
Omnogovi, Orhon, Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar, Tov,
Ulaanbaatar , Uvs. Pokud jde o ekonomiku, Mongolsko má
tyto důležité průmyslové produkty: stavební koně a stavební
materiály; těžba (uhlí, měď, molybden, křemen, cín, wolfram,
zlato); olej; jídlo a nápoje; zpracování živočišných produktů,
výroba kašmíru a přírodních vláken. Důležité zemědělské
produkty jsou Pšenice, ječmen, zelenina, pícniny; ovce, kozy,
dobytek, velbloudy,. Nejdůležitějšími exportními komoditami

jsou Měď, oděv, hospodářská zvířata, živočišné produkty,
kašmír, vlna, kůže, kazivec, jiné neželezné kovy, uhlí, ropa a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína 84,1%,
Spojené království 6,8% (2016),. Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje a zařízení, palivo, auta, potraviny,
průmyslové spotřební zboží, chemikálie, stavební materiály,
cigarety a tabák, spotřebiče, mýdlo a čisticí prostředky a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 33,2%, Rusko 25,6%,
Jižní Korea 8,6%, Japonsko 7% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Mongolsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $12,600 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 21.6% (2014 odhad).
Mapa Mongolsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Montserrat (ostrov)
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Montserrat (ostrov). Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Montserrat (ostrov). Ale pojďme začít mapou, kterou má

Montserrat (ostrov):

Montserrat (ostrov) - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Montserrat (ostrov)? Začněme
tímto: Angličtí a irští kolonisté ze St. Kitts se nejprve usadili na
Montserratu v roce 1632; první africké otroky přišli o tři
desetiletí později. Britové a Francouzi bojovali o držení ostrova
po většinu 18. století, ale nakonec se potvrdilo jako britské
držení v roce 1783. Ostrovní cukrárna byla v polovině 19.
století přeměněna na malé zemědělské pozemky. Většina tohoto
ostrova byla zpustošena a dvě třetiny obyvatel utekla do
zahraničí kvůli erupci Soufriere Hills Volcano, která začala 18.
července 1995. Montserrat vydržel sopečnou činnost od té
doby, co poslední erupce nastala v červenci 2003.
Geografie - Montserrat (ostrov)

Kde je na světě Montserrat
(ostrov)? Umístění této země je Karibik, ostrov v Karibském
moři, jihovýchodně od Portoru. Montserrat (ostrov) má
celkovou plochu 102 km2, z čehož 102 km2 je země. Takže to
je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: sopečného ostrova, převážně hornatý,
s malými pobřežními nížinami. Nejnižší bod země Montserrat

(ostrov) je Karibského moře 0 m Výška, nejvyšší bod
prefukování sopky Soufriere Hills byla 915 m; současná lávová
kopule podléhá periodickému budování a zhroucení;
odhadovaná výška kupole byla 1050 m v roce 2015. A klima
je tropický; malá denní nebo sezónní teplotní změna.
Obyvatelé - Montserrat (ostrov)
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Montserrat (ostrov).
Počet obyvatel je: 5,292. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady
žije? afrických / černých 88,4%, smíšených 3,7%, hispánských
/ španělských 3%, kavkazských / bílých 2,7% , Východní Indie
/ Indie 1,5%, ostatní 0,7% (2011 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Montserrat (ostrov) hovoří jazyky Angličtina. A
náboženství: Protestant 67,1% (včetně anglikánských 21,8%,
metodistů 17%, letnic 14,1%, adventistů sedmého dne 10,5% a
církve boží 3,7%), římských katolíků 11,6%, rastafariánů 1,4%,
jiných 6,5%, žádné 2,6%, nespecifikovaných 10,8% % (2001
est.). Kolik let je tady lidem? 33.2 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
74.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Pouze severní polovina ostrova
je osídlen, jižní část je neobyvatelná kvůli sopečné činnosti.
Hlavní městské oblasti v zemi Montserrat (ostrov) jsou:
neznámo.
Vláda a ekonomika - Montserrat (ostrov)
Hlavní město země Montserrat (ostrov) je Plymouth;
poznámka - Plymouth byl opuštěn v roce 1997 kvůli sopečné
činnosti; prozatímní vládní budovy byly postaveny v Brades

Estate, de facto kapitálu, v Carr Bay / Little Bay okolí na
severozápadním konci Montserrat a typ vlády Parlamentní
demokracie (Legislativní Rada); samosprávné zámořské území
Spojeného království. Podívejme se na administrativní členění 3 farnosti; Saint Anthony, Saint Georges, Saint Pete. Pokud jde
o ekonomiku, Montserrat (ostrov) má tyto důležité průmyslové
produkty: cestovní ruch, rum, textil, elektronické spotřebiče.
Důležité zemědělské produkty jsou Zelí, mrkev, okurky, rajčata,
cibule, papriky; živočišné produkty. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou elektronické součástky, plastové tašky, oděvy;
horké papriky, limety, živé rostliny; a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou neznámo. Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje a zařízení pro přepravu skotu , potraviny,
průmyslové výrobky, pohonné hmoty, maziva a nejdůležitější
importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím oplývá
Montserrat (ostrov) a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $8,500 (2006
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Montserrat (ostrov)

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Maroko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Maroko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Maroko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Maroko:

Maroko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Maroko? Začněme tímto: V
roce 788, asi sto let po arabském dobytí severní Afriky, začala
v Maroku vládnout řada marockých muslimských dynastií. V
16. století, monarchie Sa'adi, zvláště pod Ahmad al-Mansurem
(1578-1603), odpudila zahraniční útočníky a zahájila zlatý věk.
Alaouská dynastie, ke které patří současná marocká královská
rodina, pochází ze 17. století. V roce 1860 Španělsko obsadilo
severní Maroko a vyvrcholilo v půlstoletí obchodní rivality mezi
evropskými mocnostmi, které svrchovaně marocskou
suverenitu trvale erodovaly; v 1912, francouzština uložila
protektorát nad zemí. Trvalý boj o nezávislost s Francií skončil
úspěšně v roce 1956. Mezinárodně rozvinuté město Tangier a
většina španělských statků byly v téže době převedeny do nové
země. Sultan Mohamed V, současný dědice monarchy,
organizoval nový stát jako ústavní monarchii av roce 1957
převzal titul krále. Od odstoupení Španělska z roku 1976 od
dnešního názoru Západní Sahara, Maroko rozšířilo de facto
svou administrativní kontrolu na zhruba 80% tohoto území;
OSN však neuznává Maroko za spravující sílu pro Západní
Saharu. OSN od roku 1991 monitoruje příměří mezi Marokem
a osvobozeneckým hnutím Polisario Front - Západní Sahary - a
vede probíhající jednání o stavu území. Král Mohammed VI.
Začátkem roku 2011 reagoval na šíření prodemokratických
protestů v regionu zavedením reformního programu, který

zahrnoval novou ústavu, kterou v červenci 2011 proběhlo
populární referendum, podle něhož byly některé nové moci
rozšířeny do parlamentu a předsedy vlády, avšak konečná
autorita zůstává v rukou panovníka. V listopadu 2011 získala
strana spravedlnosti a rozvoje (PJD) - umírněná islámská strana
- největší počet míst v parlamentních volbách, čímž se stala
první islámskou stranou vedoucí marockou vládu. V září 2015
uskutečnila Maroko své první přímé volby pro regionální rady,
jednu z reforem obsažených v ústavě pro rok 2011. PJD znovu
získala největší počet míst v celorepublikových parlamentních
volbách v říjnu 2016. Maroko uskutečnilo své první přímé
volby pro regionální rady, jednu z reforem obsažených v ústavě
pro rok 2011. PJD znovu získala největší počet míst v
celorepublikových parlamentních volbách v říjnu 2016. Maroko
uskutečnilo své první přímé volby pro regionální rady, jednu z
reforem obsažených v ústavě pro rok 2011. PJD znovu získala
největší počet míst v celorepublikových parlamentních volbách
v říjnu 2016.
Geografie - Maroko

Kde je na světě Maroko? Umístění
této země je Severní Afrika, hraničící se severním Atlantickým
oceánem a Středozemním mořem, mezi Alžírskem a Západní

Saharí. Maroko má celkovou plochu 446,550 km2, z čehož
446,300 km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
horském severním pobřeží (Rif hory) a interiéru (Atlas Hory)
ohraničené velkými plošinami s intermontánními údolími a
úrodnými pobřežními rovinami. Nejnižší bod země Maroko je
Sebkha Tah -59 m, nejvyšší bod Jebel Toubkal 4 165 m. A
klima je Středozemní moře, stále více extrémně v.
Obyvatelé - Maroko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Maroko. Počet obyvatel
je: 33,986,655 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? Arab-Berber 99%, ostatní 1%. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Maroko hovoří jazyky Arabština (oficiální), berberské
jazyky (Tamazight (oficiální), Tachelhit, Tarifit), francouzština
(často jazyk podnikání, vláda a diplomacie). A náboženství:
Muslim 99% (oficiální, prakticky všichni sunni,. Kolik let je tady
lidem? 29.3 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 77.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: nejvyšší hustota obyvatelstva se nalézá podél
pobřeží Atlantiku a Středozemního moře, počet hustě
osídlených aglomerací je rozptýlených přes hory Atlas. Hlavní
městské oblasti v zemi Maroko jsou: Casablanca 3,515 milionů,
Rabat (kapitál) 1,967 milionů, Fes 1,172 milionů, 1,134 milionu
Marrakech, 987,000 Tangier (2015).
Vláda a ekonomika - Maroko
Hlavní město země Maroko je Rabat a typ vlády

parlamentní ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní
členění - 11 oblastí (rozpoznáno); Beni Mellal-Khenifra,
Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fes-Meknes, GuelmimOued, Laayoune-Sakia al Hamra, Oriental, Marrakech-Safi,
Rabat-Sale-Kenitra,
Souss-Massa,
Tanger-Tetouan-Al
Hoceima. Pokud jde o ekonomiku, Maroko má tyto důležité
průmyslové produkty: automobilové díly, těžba a zpracování
fosfátů, letecký průmysl, potravinářství, kožedělný průmysl,
textil, stavebnictví, energetika, cestovní ruch. Důležité
zemědělské produkty jsou Ječmene, pšenice, citrusových
plodů, hroznů, zeleniny, oliv; hospodářská zvířata; vína.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou oděvy a textil,
automobily, elektrické komponenty, anorganické chemikálie,
tranzistory, surové minerály, hnojiva včetně fosfátů), ropné
produkty, citrusové plody, zelenina, ryby a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Španělsko 23,4%, Francie 21,1%,
Itálie 4,6% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou ropa,
textilie, telekomunikační zařízení, pšenice, plyn a elektřina,
tranzistory, plasty a nejdůležitější importní partneři jsou
Španělsko 15,7%, Francie 13,2%, Čína 9,1% %, Itálie 5,4%,
Turecko 4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Maroko a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $8,600 (2017 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 15% (2007 odhad).
Mapa Maroko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Mosambik
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Mosambik. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Mosambik. Ale pojďme začít mapou, kterou má Mosambik:

Mosambik - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Mosambik? Začněme tímto:
Téměř pět století jako portugalská kolonie skončila s
nezávislostí v roce 1975. Velká emigrace, ekonomická závislost
na Jihoafrické republice, silné sucho a prodloužená občanská
válka bránily rozvoji země až do poloviny 90. let. Vláda
vládnoucí pro osvobození Mozambiku (Frelimo) formálně
opustila marxismus v roce 1989 a nová ústava následující rok
stanovila volby pro více stran a volnou tržní ekonomiku.
Dohoda uzavřená OSN mezi Frelimem a ozbrojenými
ozbrojenými silami Mosambiku (Renamo) ukončila boje v roce
1992. V roce 2004 prošel Mozambik jemným přechodem,
když Joaquim Chissano odstoupil po 18 letech působení v
úřadu. Jeho zvolený nástupce Armando Guebuza sloužil dvěma
podmínkám a poté předal výkonnou moc Filipe Nyusi v roce
2014.
Geografie - Mosambik

Kde je na světě Mosambik? Umístění
této země je Jihovýchodní Afrika, hraničící s Mozambickým

kanálem, mezi Jihoafrickou republikou a Tanzánií. Mosambik
má celkovou plochu 799,380 km2, z čehož 786,380 km2 je
země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: převážně pobřežní nížiny,
horské středisko, vysoké náhorní plošiny na severozápadě,
hory na západ. Nejnižší bod země Mosambik je Indický oceán
0 m, nejvyšší bod Monte Binga 2,436 m. A klima je tropické až
subtropické.
Obyvatelé - Mosambik
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Mosambik. Počet
obyvatel je: 26,573,706. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady
žije? Afrika 99,66% (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, Sena a
další), Evropané 0,06%,. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Mosambik hovoří jazyky Euroafriani 0,2%, Indové 0,08%
Emakhuwa 25,3%, Portugalci 10,7%, Xichangana 10,3%,
Cisena 7,5% %, Echuwabo 5,1%, ostatní mozambické jazyky
30,1%, ostatní 0,3%, nespecifikováno 3,7% (2007 est.). A
náboženství: Římskokatolický 28,4%, muslimský 17,9%,
sionistický křesťan 15,5%, protestantský 12,2% (zahrnuje
letniční 10,9% a anglikánský 1,3% ), ostatní 6.7%, žádné
18.7%, nespecifikováno 0.7% (2007 est.). Kolik let je tady
lidem? 17.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 53.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: na jižním pobřeží mezi Maputou a Inhambanem, v
centrální oblasti mezi Beirou a Chimoiem podél řeky Zambezi a
v severních městech Nampula, Cidade de Nacala a Pemba;

severozápad a jihozápad jsou nejméně obydlené oblasti. Hlavní
městské oblasti v zemi Mosambik jsou: Maputo (hlavní město)
1,187 milionu; Matola 937 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Mosambik
Hlavní město země Mosambik je Maputo a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 10 provincií, provincie, 1 město (cidade); Cabo Delgado,
Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, Cidade de Maputo,
Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambezia. Pokud jde o
ekonomiku, Mosambik má tyto důležité průmyslové produkty:
hliník, ropné produkty, chemikálie (hnojiva, mýdlo, barvy),
textil, cement, sklo, azbest, tabák, potraviny, nápoje. Důležité
zemědělské produkty jsou Bavlna, kešu ořechy, cukrová třtina,
čaj, maniok, tapioca, kukuřice, kokosové ořechy, sisal, citrusy
a tropické ovoce, brambory, slunečnice; hovězí maso, drůbeží.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou hliník, krevety, ;
objemová elektrická energie a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Nizozemsko 30,8%, Indie 15,2%, Jihoafrická
republika 14,6% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
stroje a zařízení, vozidla, palivo, chemikálie, kovové výrobky,
potraviny, textilie a nejdůležitější importní partneři jsou
Jihoafrická republika 36,6%, Čína 10,9%, Nizozemsko 7,8%,
Bahrajn 5,2% Francie 4,2%, Portugalsko 4,2%, Spojené
arabské emiráty 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Mosambik a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $1,300 (2017 odhad). Toto je
velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady

na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 46.1% (2015 odhad).
Mapa Mosambik

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Namibie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Namibie. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Namibie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Namibie:

Namibie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Namibie? Začněme tímto: Jižní
Afrika obsadila německou kolonii jihozápadní Afriky během
první světové války a spravovala ji jako mandát až po druhé
světové válce, když připojila území. V roce 1966 zahájila
partyzánská marxistická partyzánská organizace Marxistní
lidová organizace (Swapo) válku za nezávislost, která se stala
Namíbií, ale až do roku 1988 se Jižní Afrika dohodla na
ukončení správy v souladu s mírovým plánem OSN celého
regionu. Namibie byla řízena Swapo od té doby, co země
získala nezávislost v roce 1990, ačkoli strana vynechala hodně
své marxistické ideologie. Předseda vlády Hage Geingob byl
zvolen prezidentem v roce 2014 v krajinném vítězství, nahradil
Hifikepunye Pohambu, který odstoupil poté, co sloužil dvěma
termíny.
Geografie - Namibie

Kde je na světě Namibie? Umístění

této země je Jižní Afrika, hraničící s jižním Atlantickým
oceánem, mezi Angolou a Jižní Afrikou. Namibie má celkovou
plochu 824,292 km2, z čehož 823,290 km2 je země. Takže to
je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: většinou vysoké náhorní plošiny;
Namibská poušť podél pobřeží; Kalahari poušť na východě.
Nejnižší bod země Namibie je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší
bod Konigstein na Brandbergu 2,573 m. A klima je pouště;
horké, suché; srážky řídké a nepravidelné.
Obyvatelé - Namibie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Namibie. Počet obyvatel
je: 2,484,780. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo tady
žije? černé 87,5%, bílé 6%, smíšené 6,5%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Namibie hovoří jazyky Oshivambo jazyky
48,9%, Nama / Damara 11,3%, afrikánština 10,4% (obyčejný
jazyk většiny obyvatel a asi 60% bílého obyvatelstva), jazyky
Otjiherero 8,6%, jazyky Kavango 8,5%, jazyky Caprivi 4,8%,
angličtina ) 3,4%, jiné africké jazyky 2,3%, ostatní 1,7%. A
náboženství: křesťanské 80% až 90% (nejméně 50%
luteránské), domorodá víra 10% až 20%. Kolik let je tady
lidem? 21.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 64 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Hustota obyvatelstva je velmi nízká největší
clustering nalezený v extrémní severní centrální oblasti podél
hranice s Angolou. Hlavní městské oblasti v zemi Namibie jsou:
Windhoek (hlavní město) 368,000 (2015).

Vláda a ekonomika - Namibie
Hlavní město země Namibie je Windhoek a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 14 regionů; Erongo, Hardap, Karas, Kavango východ,
Kavango západ, Khomas, Kunene, Ohangwena, Omaheke,
Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, Zambezi;
poznámka - Karas region byl přejmenován // Karas v září 2013
zahrnout alveolární boční kliknutí na jazyk Khoekhoegowab.
Pokud jde o ekonomiku, Namibie má tyto důležité průmyslové
produkty: balení ryb, zpracování ryb, mléčné výrobky,
těstoviny, nápoje; (diamanty, olovo, zinek, cín, stříbro, wolfram,
uran, měď). Důležité zemědělské produkty jsou proso, cirok,
arašídy, hrozny; hospodářská zvířata; maso. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou diamanty, měď, zlato, zinek, olovo,
uran; dobytek, bílé ryby a měkkýši a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Švýcarsko 20%, Jižní Afrika 17,1%,
Botswana 15%, Zambie 6,7%, Španělsko 4,6%, Itálie 4,2%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny; ropné
produkty a palivo, stroje a zařízení, chemické látky a
nejdůležitější importní partneři jsou Jižní Afrika 57,1%,
Botswana 6,8%, Zambie 4,1% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Namibie a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $11,500 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 28.7% (2010 odhad).
Mapa Namibie
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Nauru
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Nauru. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Nauru. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Nauru:

Nauru - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Nauru? Začněme tímto: Přesný
původ Nauruánů je nejasný, neboť jejich jazyk se nepodobá
žádnému jinému v oblasti Tichomoří. Německo připojilo ostrov
v roce 1888. Německé a britské konsorcium začalo těžbu
fosfátových ložisek na ostrově počátkem 20. století. Australské
síly obsadily Nauru během první světové války; následně se stal
mandátem Ligy národů. Po druhé světové válce - a brutální
okupace Japonska - Nauru se stal územím důvěry OSN.
Dosáhla nezávislosti v roce 1968 a vstoupila do OSN v roce
1999 jako nejmenší nezávislá republika na světě.
Geografie - Nauru

Kde je na světě Nauru? Umístění
této země je Oceánie, ostrov v jižním Tichém oceánu, jižně od
Marshallových ostrovů. Nauru má celkovou plochu 21 km2, z
čehož 21 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
písečná pláž stoupá k úrodnému kruhu kolem zvednutých
korálových útesů s fosfátovou plošinou v ceně. Nejnižší bod
země Nauru je Tichého oceánu 0 m, nejvyšší bod Command
Ridge 70 m. A klima je tropický s monsoonovým vzorem;
(listopad až únor).

Obyvatelé - Nauru
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Nauru. Počet obyvatel
je: 11,359 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Nauru 58%, ostatní Pacifik ostrovan 26%, čínští 8%,
evropští 8%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Nauru hovoří
jazyky Nauru - 93% (oficiální, zřetelný jazyk v tichomořském
ostrově), angličtina 2% (široce pochopitelná, mluvená a užívaná
pro většinu vládních a komerčních účelů), dalších 5% (zahrnuje
I-Kiribati 2% a Číňan 2%). A náboženství: Protestant 60.4%
(zahrnuje Nauru Congregational 35,7%, shromáždění Boha
13%, nezávislý kostel Nauru 9,5%, baptistický 1,5% a
adventist sedmého dne 0,7%), římský katolík 33%, jiný 3,7%,
žádný 1,8%, nespecifikováno 1,1% .). Kolik let je tady lidem?
26.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 67.4 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Rozsáhlá fosfátová těžba činila přibližně 90%
ostrova nevhodného pro chov; většina lidí žije v úrodných
pobřežních oblastech, zejména podél jihozápadního pobřeží.
Hlavní městské oblasti v zemi Nauru jsou: neznámo.
Vláda a ekonomika - Nauru
Hlavní město země Nauru je "Nauru Bwiema" (Song of
Nauru) a typ vlády parlamentní republiky. Podívejme se na
administrativní členění - 14 okresů; Aiwo, Anabar, Anetan,
Anibare, Baitsi, Boe, Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng,
Nibok, Uaboe, Yaren. Pokud jde o ekonomiku, Nauru má tyto
důležité průmyslové produkty: fosfátové těžby, offshore

bankovnictví, kokosové produkty. Důležité zemědělské
produkty jsou kokosové palivo. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou fosfáty a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Nigérie 45,5%, Austrálie 13,7%, Japonsko 13%, Jižní
Korea 11,1%, NZ 8,7% ). Nejdůležitější importní komodity
jsou potraviny, palivo, výroba, stavební materiály, stroje a
nejdůležitější importní partneři jsou Austrálie 71,9%, Fidži
8,1%, Japonsko 4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Nauru
a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $12,200 (2017 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Nauru

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Nepál
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Nepál. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Nepál. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Nepál:

Nepál - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Nepál? Začněme tímto: Během
pozdních 18. - začátku 19. století, knížectví Gorkha sjednotilo
mnoho dalších knížectví a států sub-Himálajské oblasti do
nepálského království. Nepál si zachoval svou nezávislost po
anglo-nepálské válce v letech 1814-16 a následná mírová
smlouva položila základy dvou storočních přátelských vztahů
mezi Británií a Nepálem. (Brigáda z Gurkhy dodnes slouží v
britské armádě.) Nepálský monarcha v roce 1951 ukončil
století-starý systém vlády dědičnými premiéry a zavedl
kabinetový systém, který přivedl politické strany do vlády. Toto
uspořádání trvalo do roku 1960, kdy byly politické strany opět
zakázány, avšak v roce 1990 byl obnoven vytvořením
multipartní demokracie v rámci ústavní monarchie. V roce 1996
vypukla povstání maoistů. Následující desetiletá občanská válka
mezi maoisty a vládními silami byla svědkem rozpuštění
kabinetu a parlamentu a opětovného převzetí absolutní moci
králem v roce 2002. Mírová dohoda v roce 2006 vedla k
vyhlášením prozatímní ústavy v roce 2007. V návaznosti na
celonárodní volby do Ústavního shromáždění (CA) v roce 2008
nově zformovaná CA vyhlásila Nepál za federální
demokratickou republiku, zrušila monarchii a zvolila prvního
prezidenta země. Poté, co CA nedokázalo vypracovat ústavu
do květnového termínu stanoveného Nejvyšším soudem,
tehdejší premiér Baburam Bhattarai rozpustil CA. Měsíce

jednání proběhly až do března 2013, kdy se hlavní politické
strany dohodly na vytvoření dočasné vlády vedené tehdejším
hlavním soudcem Khilem Rajem Regmim, který má mandát
uspořádat volby pro novou CA. Volby se uskutečnily v
listopadu 2013, kdy nepálský kongres získal největší podíl na
mandátech a v únoru 2014 vytvořil koaliční vládu s druhým
místem Komunistická strana Nepál-sjednocená marxistickoleninská as prezidentem nepálského kongresu Sushila Koirala
premiér. Nová konstituce Nepálu vstoupila v platnost v září
2015, kdy se stala parlamentem Parlamentu. Khagda Prasad
Sharma OLI sloužil jako první post-ústavní předseda vlády od
října 2015 až do srpna 2016, kdy převzala novou koalici
vedenou maoistickým vůdcem Pushpa Kamal Dahal (aka
"Prachanda"). Ústava stanovila přechodné období, během
něhož se musí uskutečnit tři sady voleb - místní, provinční a
národní. První místní volby za dvacet let proběhly ve třech
fázích od května do září roku 2017, zatímco státní a federální
volby proběhly ve dvou fázích v listopadu a prosinci 2017.
Geografie - Nepál

Kde je na světě Nepál? Umístění této
země je Jižní Asie, mezi Čínou a Indií. Nepál má celkovou
plochu 147,181 km2, z čehož 143,351 km2 je země. Takže to
není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této

země? Tímto způsobem: Tarai nebo rovinné řeky oblasti Gangy
na jihu; centrální kopcovitá oblast s drsnými Himaláje na severu.
Nejnižší bod země Nepál je Kanchan Kalan 70 m, nejvyšší bod
Mount Everest 8 848 m (nejvyšší vrchol v Asii a nejvyšší bod
na zemi nad hladinou moře). A klima je liší od chladných let a
silných zim v severní až po subtropické léto a mírné zimy na
jihu.
Obyvatelé - Nepál
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Nepál. Počet obyvatel
je: 29,384,297 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? Chhettri 16,6%, Brahman-Hill 12,2%, Magar 7,1%,
Tharu 6,6%, Tamang 5,8%, Newar 5%, Kami 4,8%, Muslim
4,4%, Yadav 4%, Rai 2,3%, Gurung 2%, Damai / Dholii 1,8
%, Thakuri 1,6%, Limbu 1,5%, Sarki 1,4%, Teli 1,4%,
Chamar / Harijan / Ram 1,3%, Koiri / Kushwaha 1,2%, ostatní
19%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Nepál hovoří jazyky
Nepálci 44,6%, Maithali 11,7%, Bhojpuri 6% Tharu 5,8%,
Tamar 5,1%, Newar 3,2%, Magar 3%, Bajjika 3%, Urdu
2,6%, Avadhi 1,9%, Limbu 1,3%, Gurung 1,2%, ostatní
10,4%, nespecifikováno 0,2%. A náboženství: Hindu 81,3%,
buddhisté 9% , Muslimská 4,4%, Kirant 3,1%, křesťanská
1,4%, ostatní 0,5%, nespecifikovaná 0,2% (2011 est.). Kolik
let je tady lidem? 24.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 71 roků.
Kde tu lidé žijí? Zde: Většina obyvatel je rozdělena téměř
rovnoměrně mezi koncentraci v jižní pláně oblasti Tarai a

centrální kopcovité oblasti; celková hustota je poměrně nízká.
Hlavní městské oblasti v zemi Nepál jsou: Kathmandu (hlavní
město) 1,183 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Nepál
Hlavní město země Nepál je Káthmándú a typ vlády
federální parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní
členění - 14 zón (anhál, singulární a množný); Bhārī, Dhwalagiri,
Gandaki, Janakpur, Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi,
Narayani, Rapti, Sagarmatha, Seti. Pokud jde o ekonomiku,
Nepál má tyto důležité průmyslové produkty: cestovní ruch,
koberce, textil; malá rýže, jutová, cukrová a olejnická semena;
výroba cigaret, cementu a cihel. Důležité zemědělské produkty
jsou Luštěnin, rýže, kukuřice, pšenice, cukrové třtiny, juty,
kořenových plodin; mléko, vodní buvolí masa,. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou oděvy, luštěniny, koberce, textil,
džus, jutové zboží a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
India 56,6%, v USA o 11,5%, Turecko 4% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou ropné produkty, stroje a
zařízení, zlato, elektrické spotřebiče, medicína a nejdůležitější
importní partneři jsou Indie 70,1%, Čína 10,3% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Nepál a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $2,700 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 25.2% (2011 odhad).
Mapa Nepál
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Nizozemsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Nizozemsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Nizozemsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Nizozemsko:

Nizozemsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Nizozemsko? Začněme tímto:
Nizozemské sjednocené provincie vyhlásily svou nezávislost od
Španělska v roce 1579; během 17. století se staly přední
námořní a komerční mocí se sídly a koloniemi po celém světě.
Po 20 letech francouzské okupace vzniklo v roce 1815
Nizozemské království. V roce 1830 se Belgie oddělila a

vytvořila samostatné království. Nizozemsko zůstalo neutrální
během první světové války, ale utrpěl německou invazi a
okupaci ve druhé světové válce. Moderní industrializovaný stát
je Nizozemí také velkým vývozcem zemědělských produktů.
Země byla zakládajícím členem NATO a EHS (nyní EU) a
podílela se na zavedení eura v roce 1999. V říjnu 2010 byly
rozpuštěny bývalé Nizozemské Antily a tři nejmenší ostrovy Bonaire, Sint Eustatius, a Saba - se staly zvláštními obcemi v
nizozemské správní struktuře. Větší ostrovy Sint Maarten a
Curacao se připojily k Nizozemsku a Arubě jako k
zakládajícím zemím, které tvoří Nizozemské království.
Geografie - Nizozemsko

Kde je na světě Nizozemsko?
Umístění této země je Západní Evropa, hraničící s Severním
mořem, mezi Belgií a Německem. Nizozemsko má celkovou
plochu 41,543 km2, z čehož 33,893 km2 je země. Takže to
není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: většinou pobřežní nížiny a
rekultivované půdy (poldry); některé kopce na jihovýchodě.
Nejnižší bod země Nizozemsko je Zuidplaspolder -7 m,
nejvyšší bod Mount Scenery 862 m (na ostrově Saba v

Karibiku, nyní považovaný za nedílnou součást Nizozemska po
rozpuštění Nizozemských Antil). A klima je ; námořní; chladná
léta a mírné zimy.
Obyvatelé - Nizozemsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Nizozemsko. Počet
obyvatel je: 17,084,719 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? holandský 77,4%, EU 6,2%,
turecký 2,3%, marocký 2,3%, indonéský 2,1%, Surinamský
2% 7,7% (2017 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Nizozemsko hovoří jazyky Holandština (oficiální). A
náboženství: Římskokatolický 23,7%, protestantský 15,5%
(zahrnuje holandský reformovaný 6,5%, protestantský církev
Nizozemí 5,7%, kalvinista 3,3%), islám 4,9% Buddhista,
židovský), žádný 50,1% (2015 est.). Kolik let je tady lidem?
42.6 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81.4 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: oblast, známá jako Randstad, ukotvená městy
Amsterdam, Rotterdam, Haag a Utrecht, je nejhustěji osídlenou
oblastí; severní tendence být méně hustý, ačkoli velké komunity
mohou být najity po celé zemi. Hlavní městské oblasti v zemi
Nizozemsko jsou: Amsterdamu (kapitál) 1,091 milionu;
Rotterdam 993 000; Haag (sídlo vlády) 650 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Nizozemsko
Hlavní město země Nizozemsko je Amsterdam; poznámka
- Haag je sídlo vlády a typ vlády Parlamentní ústavní monarchie;
část Nizozemského království. Podívejme se na administrativní

členění - 12 provincií (provincie, singulární - provincie);
Drenthe, Flevoland, Fryslan, Gelderland, Groningen, Limburg,
Severní Brabantsko, Severní Holandsko, Overijssel, Utrecht,
Zeeland, Jižní Holandsko. Pokud jde o ekonomiku,
Nizozemsko má tyto důležité průmyslové produkty:
agroindustrie, kovové a strojírenské výrobky, elektrické stroje a
zařízení, chemikálie, ropa, stavebnictví, mikroelektronika,
rybolov. Důležité zemědělské produkty jsou zeleniny, okrasných
rostlin, mléčných výrobků, drůbeže a živočišných produktů;
propagačních materiálů. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou stroje a dopravní prostředky, chemikálie, minerální paliva;
potraviny a hospodářská zvířata, průmyslové výrobky a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Německo 24,1%,
Belgie 10,7%, Velká Británie 9,4%, Francie 8,8%, Itálie 4,2%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a dopravní
prostředky, chemikálie, paliva, potraviny, oblečení a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 15,3%, Čína
14,1% %, USA 7,9%, Spojené království 5,3%, Rusko 4,1%
(2016). Jakým bohatstvím oplývá Nizozemsko a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $53,600 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 8.8% (2015 odhad).
Mapa Nizozemsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Nová Kaledonie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Nová Kaledonie. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Nová Kaledonie. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Nová Kaledonie:

Nová Kaledonie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Nová Kaledonie? Začněme
tímto: Usadil se jak v Británii, tak ve Francii v první polovině
19. století, stal se ostrov v roce 1853 francouzským majetkem.
Po šesti desetiletích sloužil jako trestní kolonie po roce 1864.
Obavy z nezávislosti v 80. a 90. letech 20. století skončily v
roce 1998 Noumea Accord, která za posledních 20 let
přenesla z Francie do Nové Kaledonie rostoucí část
odpovědnosti. Dohoda také zavázala, že Francie do listopadu
2018 provede referendum, aby rozhodla, zda by nová
Kaledonie měla převzít plnou svrchovanost a nezávislost.
Geografie - Nová Kaledonie

Kde je na světě Nová Kaledonie?
Umístění této země je Oceánie, ostrovy v jižním Tichém oceánu,
východně od Austrálie. Nová Kaledonie má celkovou plochu
18,575 km2, z čehož 18,275 km2 je země. Takže to je docela
malá země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: pobřežní pláně s vnitřními horami. Nejnižší bod země
Nová Kaledonie je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Mont Panie
1,628 m. A klima je tropických; upravené jihovýchodním
větrem obchodu; horké, vlhké.

Obyvatelé - Nová Kaledonie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Nová Kaledonie. Počet
obyvatel je: 279,070 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? Kanak 40,3%, Evropská 29,2%, Wallisian,
Futunian 8,7%, tahitský 2%, indonéské 1,6%, Vietnamci 1%,
Ni-Vanuatu 0,9%, ostatní 16,2% (2009 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Nová Kaledonie hovoří jazyky francouzský
(úřední), 33 Melanesian - polynéské dialekty. A náboženství:
Římsko-katolické 60%, protestantské 30%, ostatní 10%. Kolik
let je tady lidem? 32 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 77.9
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina obyvatel žije v jižní části
hlavního ostrova v hlavním městě Noumea. Hlavní městské
oblasti v zemi Nová Kaledonie jsou: Noumea 181 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Nová Kaledonie
Hlavní město země Nová Kaledonie je Noumea a typ vlády
parlamentní demokracie (územní kongres); zámořská kolektivita
Francie. Podívejme se na administrativní členění - 3 provincie;
Provincie Iles (provinční ostrovy), provincie Nord (Severní
provincie) a provincie Sud (jižní provincie). Pokud jde o
ekonomiku, Nová Kaledonie má tyto důležité průmyslové
produkty: těžba niklu a hutní. Důležité zemědělské produkty
jsou zeleniny; hovězí maso, zvěřina, jiné živočišné produkty;
ryby. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ferronickels,
nikl ruda, rybí a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína
30,4%, Japonsko 15,7%, Jižní Korea 14,7%, Francie 5%,

Belgie 4,5% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
stroje a zařízení, palivo, chemikálie, potraviny a nejdůležitější
importní partneři jsou Francie 25,1%, Singapur 10,1%, Čína
9,8%, Austrálie 6,2%, Malajsie 5,9%, Jižní Korea 5,8%, NZ
4,6%, USA 4,3%. Jakým bohatstvím oplývá Nová Kaledonie a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $31,100 (2015 odhad). To znamená, že
životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 17% (2008).
Mapa Nová Kaledonie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Nový Zéland
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Nový Zéland. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Nový Zéland. Ale pojďme začít mapou, kterou má Nový
Zéland:

Nový Zéland - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Nový Zéland? Začněme tímto:
Polynézská maorština dosáhla na Novém Zélandu přibližně v
roce 800. V roce 1840 vstoupili jejich náčelníci do kompaktu s
Británií, smlouvou z Waitangi, ve které postoupili svrchovanost
královně Viktorii při zachování územních práv. V témže roce
začali Britové první organizované koloniální osídlení. Série
pozemských válek mezi lety 1843 a 1872 skončila porážkou
domorodých národů. Britská kolonie Nového Zélandu se stala
nezávislým panstvím v roce 1907 a vojensky podporovala
Spojené království v obou světových válkách. Plná účast
Nového Zélandu na řadě obranných aliancí zanikla v 80. letech.
V uplynulých letech se vláda snažila vypořádat s
dlouhotrvajícími maorskými slyšeními.
Geografie - Nový Zéland

Kde je na světě Nový Zéland?
Umístění této země je Oceánie, ostrovy v jižním Tichém oceánu,
jihovýchod Austrálie. Nový Zéland má celkovou plochu
268,838 km2, z čehož 264,537 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: převážně hornatými s velkými pobřežními
pláněmi. Nejnižší bod země Nový Zéland je Tichý oceán 0 m,

nejvyšší bod Aoraki Mount Cook 3 724 m. A klima je mírný s
ostrými regionálními kontrasty.
Obyvatelé - Nový Zéland
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Nový Zéland. Počet
obyvatel je: 4,510,327 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? evropských 71,2%, maorských
14,1%, asijských 11,3%, tichomořských národů 7,6%,
Středního východu, latinskoamerických, afrických 1,1% jiné
1,6%, neuvedené ani neidentifikované 5,4%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Nový Zéland hovoří jazyky Angličtina (de
facto oficiální) 89,8%, Maori (de jure úředník) 3,5%, Samoa
2%, Hindština 1,6%, Francouzština 1,2%, Severní čínština
1,2%, Yue 1% (de jure úředník). A náboženství: Křesťan
44,3% (katolík 11,6%, anglikánský 10,8%, presbyteriánský a
kongregační 7,8%, metodista, 2,4%, letniční 1,8%, jiný 9,9%),
hinduistický 2,1%, buddhistický 1,4% Islám 1.1%, jiné
náboženství 1.4% (zahrnuje náboženství Judaismus, duchovnost
a nové věky, Baha'i, asijské náboženství jiné než buddhismus),
žádné náboženství 38.5%, neuvedeno nebo nezjištěno 8.2%,
námitky proti odpovědi 4.1%. Kolik let je tady lidem? 37.9
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 81.3 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Přes tři čtvrtiny Nového Zélandu, včetně domorodé
Maory, žije na severním ostrově, především v městských
oblastech. Hlavní městské oblasti v zemi Nový Zéland jsou:
Auckland 1,344 milionu; Wellington (hlavní město) 383,000

(2015).
Vláda a ekonomika - Nový Zéland
Hlavní město země Nový Zéland je Wellington a typ vlády
Parlamentní demokracie (novozélandský parlament) pod ústavní
monarchií; oblast společenství Commonwealth. Podívejme se
na administrativní členění - 16 regiony a 1 území; Auckland,
Bay of Plenty, Canterbury, Chatham ostrovy, Gisborne, Hawke
Bay, Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson, Northland,
Otago, Southland, Taranaki, Tasman, Waikato, Wellington,
West Coast. Pokud jde o ekonomiku, Nový Zéland má tyto
důležité průmyslové produkty: zemědělství, lesnictví, rybolov,
dřevozpracující a dřevařské výrobky, výroba, hornictví,
stavebnictví, finanční služby, realitní služby, cestovní ruch.
Důležité zemědělské produkty jsou Mléčné výrobky, ovce,
hovězí maso, drůbež, ovoce, zelenina, víno, mořské plody,
pšenice a ječmen. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
mléčné výrobky, maso a jedlé droby a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou , Austrálie 17,1%, USA 10,9%,
Japonsko 6,2% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
ropa a výrobky, strojní zařízení, vozidla a části, elektrické
stroje, textilie a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 19,9%,
Austrálie 12,6%, USA 11,3%, Japonsko 7,1%, Německo
4,8% 4,5%, Jižní Korea 4,2% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Nový Zéland a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $38,500 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a

služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Nový Zéland

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Nikaragua
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Nikaragua. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Nikaragua. Ale pojďme začít mapou, kterou má Nikaragua:

Nikaragua - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Nikaragua? Začněme tímto:
Tichomořské pobřeží Nikaraguy bylo usazeno jako španělská
kolonie z Panamy na počátku 16. století. Nezávislost od
Španělska byla vyhlášena v roce 1821 a země se stala
nezávislou republikou v roce 1838. Británie obsadila Karibské
pobřeží v první polovině 19. století, ale postupně postoupila
kontrolu nad regionem v následujících desetiletích. Násilná
opozice vůči vládní manipulaci a korupci se do roku 1978
rozšířila do všech tříd a vyústila v krátkodobou občanskou
válku, která v roce 1979 přivedla k moci mocenské
partyzánské partyzány pod vedením Daniela Ortegy Saavedry.
Nikaragujská pomoc levicovým rebelům v Salvadoru přiměla
USA, aby sponzoroval anti-Sandinista proti partyzánům po
většinu osmdesátých let. Po ztrátě volných a spravedlivých
voleb v letech 1990, 1996 a 2001 byl bývalý prezident
Sandinista Daniel Ortega zvolen prezidentem v roce 2006,
2011, a naposledy v roce 2016. Městské, regionální a
celostátní volby od roku 2008 byly narušeny rozsáhlými
nesrovnalostmi. Nikaragujská infrastruktura a ekonomika těžce zasažená starší občanskou válkou a hurikánem Mitch v
roce 1998 - jsou přestavěny, ale demokratické instituce oslabily
pod správou Ortega, protože prezident získal plnou kontrolu

nad všemi čtyřmi oblastmi vlády: předsednictví, soudní, Národní
shromáždění a Nejvyšší volební rada.
Geografie - Nikaragua

Kde je na světě Nikaragua?
Umístění této země je Střední Amerika, ležící mezi Karibským
mořem a severním Tichým oceánem, mezi Kostaricí a
Hondurasem. Nikaragua má celkovou plochu 130,370 km2, z
čehož 119,990 km2 je země. Takže to není nijak velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
rozsáhlé pobřežní pláně Atlantiku stoupající do centrálních hor;
úzká tichomořská pobřežní rovina přerušená sopkami. Nejnižší
bod země Nikaragua je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod
Mogoton 2 085 m. A klima je tropické v nížinách, chladnější na
vysočině.
Obyvatelé - Nikaragua
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Nikaragua. Počet
obyvatel je: 6,025,951 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? mestizo (směsný americký a bílý)
69%, bílý 17%, černý 9%, Amerindian 5%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Nikaragua hovoří jazyky španělský (oficiální)
95,3%, Miskito 2,2%, Mestizo karibského pobřeží 2%, ostatní
0,5%. A náboženství: římsko katolík 51,6%, evangelický 33,9
%, ostatní 1,5%, nespecifikováno 12,9%, žádná 0,2% (2016

est.). Kolik let je tady lidem? 25.7 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
73.5 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: převážná většina obyvatelstva
sídlí v západní polovině země, přičemž velká část městského
růstu je soustředěna hlavní město Managua; pobřežní oblasti
také vykazují velké populační klastru. Hlavní městské oblasti v
zemi Nikaragua jsou: Managua (hlavní město) 956,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Nikaragua
Hlavní město země Nikaragua je Managua a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 15 oddělení (departamentos, singular - departamento) a 2
autonomní regiony (autonisty regionů, autonomní regiony);
Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Costa Caribe Norte,
Costa Caribe Sur, Esteli, Granada, Jinotega, Leon, Madriz,
Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan,
Rivas. Pokud jde o ekonomiku, Nikaragua má tyto důležité
průmyslové produkty: zpracování potravin, chemikálie, stroje a
kovové výrobky, pletené a tkané oděvy, rafinace a distribuce
ropy, nápoje, obuv, dřevo, výroba elektrických vodičů, těžba.
Důležité zemědělské produkty jsou Káva, banány, cukrová
třtina, rýže, kukuřice, tabák, bavlna, sezam, sója, fazole, hovězí
maso, humry, arašídy. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou Káva, hovězí maso, zlato, cukr, arašídy, krevety a humry,
tabák, doutníky, automobilové kabelové svazky, textilie,
oblečení a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou USA
51.5%, Mexiko 13.8%, El Salvador 6% ). Nejdůležitější
importní komodity jsou spotřební zboží, stroje a zařízení,

suroviny, ropné produkty a nejdůležitější importní partneři jsou
USA 19,7%, Čína 12,9%, Mexiko 9,7%, Kostarika 7,8%,
Guatemala 6,5%, Nizozemské Antily 5,7%, Salvador 4,8%.
Jakým bohatstvím oplývá Nikaragua a jak bohatí jsou lidé v
této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$5,800 (2017 odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že
se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 29.6% (2015 odhad).
Mapa Nikaragua

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Niger
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Niger. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Niger. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Niger:

Niger - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Niger? Začněme tímto: Niger se
stal nezávislým od Francie v roce 1960 a zažil jednostranné a
vojenské pravidlo až do roku 1991, kdy byl generál Ali Saibou
nucen pod tlakem veřejnosti, aby umožnil volby do více stran,
což vyústilo v demokratickou vládu v roce 1993. Politické boje
přinesly vládu do zastavení a v roce 1996 vedl k převratu
plukovník Ibrahim BARE. V roce 1999 BARE zabili v
protiútahu vojenští důstojníci, kteří obnovili demokratickou
vládu a uspořádali volby, které v prosinci toho roku přinesly
Mamadou Tandžu k moci. Tandja byl znovu zvolen v roce 2004
a v roce 2009 vedl ústavní změnu, která mu umožnila prodloužit
jeho funkční období prezidenta. V únoru 2010 vedli vojenští
důstojníci převrat, který propustil Tandžu a pozastavil ústavu.
Issoufou Mahamadou byla zvolena v dubnu 2011 po převratu a
znovu zvolena na druhé funkční období počátkem roku 2016.
Niger je jednou z nejchudších zemí na světě s minimálními
vládními službami a nedostatečnými prostředky na rozvoj svých
zdrojů. Velmi agrární hospodářství a hospodářství založené na
živobytí je často narušováno delšími suchy společnými pro
africký region Sahel. Tuaregská vzpoura se objevila v roce
2007 a skončila v roce 2009. Niger čelí zvýšeným
bezpečnostním obavám na svých hranicích z různých vnějších
hrozeb, včetně nejistoty v Libyi, přelévání z konfliktu v Mali a
násilného extremismu v severovýchodní Nigérii.

Geografie - Niger

Kde je na světě Niger? Umístění této
země je Západní Afrika, jihovýchodně od Alžírska. Niger má
celkovou plochu 1.267 milionů km2, z čehož 1,266,700 km2 je
země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: převážně pouštní roviny a
písečné duny; ploché až po rovinaté pláně na jihu; kopce na
severu. Nejnižší bod země Niger je řeka Niger 200 m, nejvyšší
bod Idoukal-n-Taghes 2 022 m. A klima je ; většinou horké,
suché, prašné; tropické v extrémních jihu.
Obyvatelé - Niger
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Niger. Počet obyvatel je:
19,245,344 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Hausa 53,1%, Zarma / Songhai 21,2%,
Tuareg 11%, Fulani (Peul) 6,5%, Kanuri 5,9%, Gurma 0,8%,
Arab 0,4%, Tubu 0,4% jiné / nedostupné 0,9% (rok 2006).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Niger hovoří jazyky
Francouzština (oficiální), Hausa, Djerma. A náboženství: Muslim
80%, ostatní (včetně domorodých a křesťanských) 20%. Kolik
let je tady lidem? 15.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká

je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 55.9
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina populace se nachází v
nejjižnějším extrému země podél hranice s Nigérií a Benin.
Hlavní městské oblasti v zemi Niger jsou: Niamey (kapitál) 1,09
milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Niger
Hlavní město země Niger je Niamey a typ vlády
poloprezidentské republiky. Podívejme se na administrativní
členění - 7 regionů komunitní urbaine); Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinde. Pokud jde o
ekonomiku, Niger má tyto důležité průmyslové produkty: těžby
uranu, ropa, cement, cihly, mýdlo, textil, zpracování potravin,
chemikálie, jatka. Důležité zemědělské produkty jsou cowpeas,
bavlna, arašídy, proso, cirok, maniok, tapioca, rýže; skot, ovce,
kozy, velbloudi, osli, koně, drůbež. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou uranová ruda, hospodářská zvířata, vigna,
cibule a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Francie
31,3% , Thajsko 11,6%, Malajsie 11,1%, Nigérie 9,5%, Mali
5,6%, Čína 5,3% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
potraviny, stroje, vozidla a části ropy, obiloviny a nejdůležitější
importní partneři jsou Francie 28,3%, Čína 16,1%, USA 7,8%,
Nigérie 5,8% Thajsko 5,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Niger a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $1,200 (2017 odhad). Toto je velmi
malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 45.4% (2014 odhad).

Mapa Niger

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Nigérie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Nigérie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Nigérie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Nigérie:

Nigérie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Nigérie? Začněme tímto:
Britský vliv a kontrola nad tím, co by se stalo Nigérií a
nejlidnatější zemí Afriky, vyrostlo v 19. století. Série ústav po
druhé světové válce udělila Nigérii větší samostatnost. Po
nezávislosti v roce 1960 byla politika označena převraty a
většinou vojenskou nadvládou, až do smrti vojenského hlava
státu v roce 1998 umožnila politický přechod. V roce 1999
byla přijata nová ústava a byl dokončen pokojný přechod k
civilní vládě. Vláda i nadále čelí hrozivému úkolu
institucionalizovat demokracii a reformovat ekonomiku
založenou na ropě, jejíž příjmy byly promrhány korupcí a
špatným hospodařením. Navíc Nigérie nadále prožívá
dlouhodobé etnické a náboženské napětí. Přestože
prezidentské volby v letech 2003 a 2007 byly poznamenány
významnými nesrovnalostmi a násilím, Nigérie v současnosti
prožívá nejdelší období civilní vlády od okamžiku nezávislosti.
Obecné volby v dubnu 2007 znamenaly první civilní-k-civilní
přenos moci v dějinách země a volby v roce 2011 byly obecně
považovány za důvěryhodné. Volby do roku 2015 jsou
považovány za nejlépe vedené v Nigérii od návratu do civilní
vlády, se zastřešující opoziční stranou, Kongresem všech
pokroků, který porazil dlouhotrvající lidovou demokratickou
stranu, která se řídila od roku 1999. Historie a volby v roce
2011 byly obecně považovány za důvěryhodné. Volby do roku
2015 jsou považovány za nejlépe vedené v Nigérii od návratu

do civilní vlády, se zastřešující opoziční stranou, Kongresem
všech pokroků, který porazil dlouhotrvající lidovou
demokratickou stranu, která se řídila od roku 1999. Historie a
volby v roce 2011 byly obecně považovány za důvěryhodné.
Volby do roku 2015 jsou považovány za nejlépe vedené v
Nigérii od návratu do civilní vlády, se zastřešující opoziční
stranou, Kongresem všech pokroků, který porazil dlouhotrvající
lidovou demokratickou stranu, která se řídila od roku 1999.
Geografie - Nigérie

Kde je na světě Nigérie? Umístění
této země je Západní Afrika, která hraničí s Guinejským
zálivem, mezi Beninem a Kamerunem. Nigérie má celkovou
plochu 923,768 km2, z čehož 910,768 km2 je země. Takže to
je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: jižní nížiny se spojují do středních
kopců a náhorní plošiny; hory na jihovýchodě, planiny na sever.
Nejnižší bod země Nigérie je Atlantický oceán 0 m, nejvyšší
bod Chappal Waddi 2,419 m. A klima je mění; rovník na jihu,
tropický v centru, suchý v severní.
Obyvatelé - Nigérie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Nigérie. Počet obyvatel

je: 190,632,261. Takže tato země patří mezi nejlidnatější na
světě. Kdo tady žije? Nigérie, nejlidnatější země Afriky, se
skládá z více než 250 etnických skupin; nejlidnatější a
nejpolupravější jsou: Hausa a Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo
(Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3,5%, Tiv 2,5%.
Jaké jsou tu požívané jazyky? Nigérie hovoří jazyky Angličtina
(oficiální), Hausa, Igbo (Ibo), Fulani, více než 500 dalších
domorodých jazyků. A náboženství: Muslim 50%, křesťan
40%, domorodá víra 10%. Kolik let je tady lidem? 18.4 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 53.8 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Největší populace jakéhokoli afrického národa; významné
populační klastry jsou rozptýleny po celé zemi, přičemž nejvyšší
hustota oblastí je na jihu a jihozápadním. Hlavní městské oblasti
v zemi Nigérie jsou: Lagosu 13,123 milionu; Kano 3,587
milionů; Ibadan 3,16 milionu; Abuja (hlavní město) 2,44
milionu; Port Harcourt 2 343 milionů; Benin City 1 496 milionů
(2015).
Vláda a ekonomika - Nigérie
Hlavní město země Nigérie je Abuja a typ vlády federální
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 36 států a 1 území; Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra,
Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi,
Edo, Ekiti, Enugu, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Ogun,
Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe,
Zamfara. Pokud jde o ekonomiku, Nigérie má tyto důležité
průmyslové produkty: ropa, uhlí, cín, kolumbit; gumové

výrobky, dřevo; kůže a jiné stavební materiály, potraviny, obuv,
chemikálie, hnojiva, tisk, keramika, ocel. Důležité zemědělské
produkty jsou Kakao, arašídy, bavlna, palmový olej, kukuřice,
rýže, čirok, proso, maniok, tapioka, jamy, kaučuk; dobytek,
ovce, kozy, prasata; dřevo; Ryba. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou ropa a ropné produkty 95%, kakao, kaučuk
(2012 est.) a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Indie
34 %, USA 9%, Španělsko 5,9%, Francie 5,8%, Jihoafrická
republika 5,5%, Kanada 5,1% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou strojní zařízení, chemikálie, dopravní prostředky,
průmyslové výrobky, potraviny a živá zvířata a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 20,3% , Spojené království 4,4%,
Nizozemsko 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Nigérie a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $5,900 (2017 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 70% (2010 odhad).
Mapa Nigérie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Niue
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Niue. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Niue. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Niue:

Niue - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Niue? Začněme tímto: Niueova
odlehlost, jakož i kulturní a jazykové rozdíly mezi obyvateli
Polynésie a sousedními Cookovymi ostrovy vedly k tomu, že je
samostatně spravován Novým Zélandem. Obyvatelstvo ostrova
i nadále klesá (z vrcholu 5200 v roce 1966 na 1 618 v roce
2017) s výraznou emigrací na Nový Zéland, 2400 km na
jihozápad.
Geografie - Niue

Kde je na světě Niue? Umístění této
země je Oceánie, ostrov v jižním Tichém oceánu, východně od
Tongy. Niue má celkovou plochu 260 km2, z čehož 260 km2 je
země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: strmé vápencové útesy
podél pobřeží, centrální plošina. Nejnižší bod země Niue je
Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod nepojmenovaná nadmořská
výška 1,4 km východně od Hikutavaku 80 m. A klima je
tropických; modifikovaný jihovýchodním obchodem větry.
Obyvatelé - Niue
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Niue. Počet obyvatel je:
1,618 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady

žije? Niuen 66,5%, Niuen 13,4%, Niuen 20,1% (zahrnuje 12%
evropských a asijských a 8% Pacifik ostrovanů) (2011 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Niue hovoří jazyky Niuean
(oficiální) 46% úzce příbuzné s Tonganem a Samoanem),
Niuean a angličtina 32%, Angličtina (oficiální) 11%, Niuean a
další 5%, ostatní 6% (2011 est.). A náboženství: Ekalesia Niue
(kongregační křesťanská církev Niue - (včetně adventistů
sedmého dne 1%, presbyteriánů 1% a metodistů 1%), 10%
mormonů, 10% římských katolíků, svědků Jehovových 2%,
dalších 6%, žádných 2% (v roce 2011). Kolik let je tady lidem?
neznámo. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: neznámo. Kde tu
lidé žijí? Zde: populace v roce 2014) rozložené kolem
okrajových pobřežních oblastí ostrova. Hlavní městské oblasti v
zemi Niue jsou: Alofi (kapitál) 1 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Niue
Hlavní město země Niue je Alofi a typ vlády samosprávná
parlamentní demokracie (Fouo Ekepule) ve svobodném spojení
s novým Zélandem. Podívejme se na administrativní členění žádný; Poznamenat - neexistují žádné administrativní rozdělení
prvního řádu podle definice vlády USA, ale na druhém místě je
14 vesnic.. Pokud jde o ekonomiku, Niue má tyto důležité
průmyslové produkty: řemesla, zpracování potravin. Důležité
zemědělské produkty jsou kokosové ořechy, mučenky, med,
limety, taro, jamy, maniok, tapioka, sladké brambory; prasata,
drůbež, hovězí dobytek. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou konzervovaná kokosová smetana, kopra,

med, vanilka, mučenky, pawpaws, kořenové plody, limety,
fotbalové míče, razítka, ruční práce a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou neznámo. Nejdůležitější importní
komodity jsou potraviny, živá zvířata, průmyslové výrobky,
stroje, palivo, mazadla, chemikálie, drogy a nejdůležitější
importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Niue
a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $5,800 (2003 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Niue

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Severní Mariany
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Severní Mariany. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Severní Mariany. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Severní Mariany:

Severní Mariany - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Severní Mariany? Začněme
tímto: Pod vládou USA, která je součástí tichomořského území
OSN, se lidé severních mariánských ostrovů v sedmdesátých
letech rozhodli, že nebudou hledat nezávislost, nýbrž budovat
užší vazby s USA. Jednání o územním postavení začala v roce
1972. Smlouva o založení společného státu v politické unii s
USA byla schválena v roce 1975 a vstoupila v platnost dne 24.
března 1976. V roce 1978 vstoupila v platnost nová vláda a
ústava.
Geografie - Severní Mariany

Kde je na světě Severní Mariany?
Umístění této země je Oceánie, Severní Tichý oceán, asi tři
čtvrtiny cesty z Havaje na Filipíny. Severní Mariany má
celkovou plochu 464 km2, z čehož 464 km2 je země. Takže to
je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: jižní ostrovy v tomto severo-jižním
souostrovném souostroví jsou vápenec s okrajovými
korálovými útesy; severní ostrovy jsou vulkanické, s aktivními
sopkami na několika ostrovech. Nejnižší bod země Severní
Mariany je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod nevýrazná

nadmořská výška na Agrihan 965 m. A klima je tropických
mořských; moderované severovýchodním větrem obchodu,
malá sezónní teplotní variace; suchá sezóna Prosinec až červen,
období dešťů červenec až říjen.
Obyvatelé - Severní Mariany
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Severní Mariany. Počet
obyvatel je: 52,263 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? Asijské 50% Filipíny 35,3%, Číňané 6,8%,
Korejci 4,2% a ostatní Asiaté 3,7%), Native Hawaiian nebo
jiný Pacifik Islander 34,9% (zahrnuje Chamorro 23,9%,
Carolinian 4,6% a ostatní Native Hawaiian nebo Pacifik
Islander 6,4% %, dvě nebo více etnických skupin nebo závodů
12,7% (v roce 2010). Jaké jsou tu požívané jazyky? Severní
Mariany hovoří jazyky Filipínské jazyky 32,8%, Chamorro
(oficiální) 24,1%, Anglický (oficiální) 17%, ostatní ostrovní
Pacific jazyky 10,1%, čínský 6,8%, ostatní asijské jazyky
7,3%, ostatní 1,9% (2010 est.). A náboženství: Christian
(římský katolík většina, ačkoli tradiční víry a tabu mohou být
stále nalezeny). Kolik let je tady lidem? 33.6 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 75.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: přibližně 90%
populace žije na ostrově Saipan. Hlavní městské oblasti v zemi
Severní Mariany jsou: Saipan (hlavní město) 49,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Severní Mariany
Hlavní město země Severní Mariany je Saipan a typ vlády
prezidentská demokracie; společné bohatství v politické unii s

USA. Podívejme se na administrativní členění - nikdo (společné
bohatství v politické unii s USA); neexistují žádné
administrativní rozdělení prvního řádu podle definice vlády
USA, ale na druhém pořadí jsou 4 obce: severní ostrovy, Rota,
Saipan, Tinian. Pokud jde o ekonomiku, Severní Mariany má
tyto důležité průmyslové produkty: cestovní ruch, bankovnictví,
stavebnictví, rybolov, řemesla, ostatní služby. Důležité
zemědělské produkty jsou zeleniny a melounů, ovoce a ořechy;
okrasné rostliny; hospodářská zvířata, drůbež, vejce; ryby a
produkty akvakultury. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou oděvy a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
neznámo. Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny,
stavební zařízení a materiály, ropné produkty a nejdůležitější
importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím oplývá
Severní Mariany a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $13,300 (2013
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Severní Mariany

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Norsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Norsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Norsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Norsko:

Norsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Norsko? Začněme tímto: Dvě
staletí vikingských nájezdů do Evropy se po přijetí křesťanství
králem Olavem Tryggvasonem v roce 994 zúžily; konverze
norského království nastala v příštích několika desetiletích. V
roce 1397 bylo Norsko absorbováno do sdružení s Dánskem,
které trvalo více než čtyři staletí. V roce 1814 se Norové vzdali
odchodu své země do Švédska a přijali novou ústavu. Švédsko
poté napadlo Norsko, ale souhlasilo s tím, že Norsku udrží
svou ústavu výměnou za přijetí unie pod švédským králem.
Zvyšující se nacionalismus v průběhu 19. století vedlo k
referendum z roku 1905, které Norsku udělila nezávislost.
Přestože Norsko zůstalo v první světové válce neutrální, utrpělo
těžké ztráty její lodi. Norsko prohlásilo svou neutralitu na
počátku druhé světové války, avšak bylo na pět let obsazeno
nacistickým Německem (1940-1945). V roce 1949, Norsko
opustilo neutralitu a stalo se členem NATO. Vyhledání ropy a
plynu v přilehlých vodách v pozdních šedesátých letech posílilo
ekonomické bohatství Norska. V referendech konaných v
letech 1972 a 1994 Norsko odmítlo vstup do EU. Mezi klíčové
domácí problémy patří přistěhovalectví a integrace etnických
menšin, zachování rozsáhlé sociální sítě v zemi se stárnutím
populace a zachování hospodářské konkurenceschopnosti.
Geografie - Norsko

Kde je na světě Norsko? Umístění
této země je Severní Evropa, hraničící s Severním a severním
Atlantickým oceánem, západně od Švédska. Norsko má
celkovou plochu 323,802 km2, z čehož 304,282 km2 je země.
Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: ledovci na západním pobřeží ;
převážně vysoké plošiny a drsné hory rozpadlé úrodnými
údolími; malé, rozptýlené pláně; pobřežní čára hluboce
odsazená fjordy; arktická tundra na severu. Nejnižší bod země
Norsko je Norské moře 0 m, nejvyšší bod Galdhopiggen 2,469
m. A klima je podél pobřeží, modifikované Severoatlantickým
proudem; chladnější interiér se zvýšeným srážením a
chladnějšími léty; deštivé celoročně na.
Obyvatelé - Norsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Norsko. Počet obyvatel
je: 5,320,045 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Norština 83.2% (zahrnuje asi 60.000
Sami), ostatní evropští 8.3%, jiní 8.5% (2017 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Norsko hovoří jazyky Bokmal norský
(oficiální), Nynorsk norský , malí sami a finština-mluvení

menšiny. A náboženství: 71,5%, římský katolík 2,8%, jiný
křesťan 3,9%, muslim 2,8%, ostatní 2%, nespecifikováno 7,5%
(2016 est.). Kolik let je tady lidem? 39.2 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 81.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: většina norweiganů žije
na jihu, kde je klima mírnější a je lepší spojení s evropskou
pevninou; populační shluky se nacházejí po celé pobřeží
Severního moře na jihozápadě a na jihovýchodě Skaggerak;
vnitřní části severu zůstávají řídce osídleny. Hlavní městské
oblasti v zemi Norsko jsou: OSLO (hlavní město) 986 000
(2015).
Vláda a ekonomika - Norsko
Hlavní město země Norsko je Oslo a typ vlády parlamentní
ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 19
krajů (fylker, singular - fylke); Akershus, Austrálie-Agder,
Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal,
Nordland, Nord-Trondelag, Oppland, Oslo, Ostfold,
Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trondelag, Telemark, Troms,
Vest-Agder, Vestfold. Pokud jde o ekonomiku, Norsko má tyto
důležité průmyslové produkty: ropy a plynu, lodní doprava,
rybolov, akvakultura, zpracování potravin, loďařství, drť a
papírenské výrobky, kovy, chemikálie, dřevo, dolování, textil.
Důležité zemědělské produkty jsou Ječmene, pšenice, brambor;
vepřové, hovězí, telecí, mléko; ryby. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou ropy a ropných produktů, stroje a zařízení,
kovy, chemikálie, lodě, ryby a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou UK 21 %, Německo 14,4%, Nizozemsko

10,7%, Francie 6,9%, Švédsko 6,5%, Belgie 4,4%, USA
4,3%, Dánsko 4% (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou stroje a zařízení, chemikálie, kovy, potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 12,2%, Švédsko
12,2%, Čína 11,2%, USA 6,6%, Dánsko 5,7%, Spojené
království 5,2%, Nizozemsko 4,1% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Norsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $70,600 (2017 odhad). To
znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Norsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Omán
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Omán. Zahrnuty jsou vybrané

statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Omán. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Omán:

Omán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Omán? Začněme tímto:
Obyvatelé oblasti Ománu dlouhodobě prosperují z obchodu s
Indickým oceánem. V pozdní 18. století, nasazující sultanát v
Muscat podepsal první v sérii přátelských dohod s Británií.
Postupem času se zvýšila závislost Omana na britských
politických a vojenských poradcích, ačkoli Sultanát se nikdy
nestal britskou kolonií. V roce 1970 Qaboos bin Said Al-Said
svrhl svého otce a od té doby vládl jako sultán, ale neurčil
nástupce. Jeho rozsáhlý program modernizace otevřel zemi
vnějšímu světu a zároveň zachoval dlouhodobé úzké vazby s
Velkou Británií a USA. Omanova mírná, nezávislá zahraniční
politika usilovala o zachování dobrých vztahů se svými sousedy
a vyvarovala se vnějšího zapletení. Inspirovaný lidovými
povstaleckými útoky, které na začátku ledna a na začátku
severní Afriky zamířily, začaly některé z Omanisů demonstrace,
které vyžadovaly více pracovních míst, hospodářské výhody a
ukončení korupce. V reakci na tyto požadavky demonstrantů
se Qaboos v roce 2011 zavázal k provádění hospodářských a
politických reforem, jako je poskytnutí legislativních a
regulačních pravomocí Majlis al-Shura a zvyšování dávek v
nezaměstnanosti. Kromě toho v srpnu 2012 sultán oznámil
královskou směrnici, která pověřila rychlou realizaci národního

plánu vytváření pracovních míst pro tisíce pracovních míst v
Omani ve veřejném i soukromém sektoru. V rámci úsilí vlády o
decentralizaci autority a umožnění větší účasti občanů na místní
správě se v prosinci 2012 úspěšně uskutečnil první volby
městské rady. Sultán oznámil v roce 2011, že obecní
zastupitelské úřady mají pravomoc poradit královskému soudu
s potřebami místních okresů v 11 vládách Omanu. Sultán se
vrátil do Ománu v březnu 2015 po osmi měsících v Německu,
kde získal lékařskou péči. Od té doby se několikrát objevil
veřejně.
Geografie - Omán

Kde je na světě Omán? Umístění této
země je Blízký východ, hraničící s Arabským mořem,
Ománským zálivem a Perským zálivem, mezi Jemenem a SAE.
Omán má celkovou plochu 309,500 km2, z čehož 309,500
km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: centrální pouštní
pláně, rozeklané hory v Severní a Jižní. Nejnižší bod země
Omán je Arabské moře 0 m, nejvyšší bod Jabal Shams 3004m.
A klima je suché pouště; horké, vlhké podél pobřeží; teplý,
suchý interiér; silný jihozápadní letní monzun (květen až září), v
dalekém jihu.

Obyvatelé - Omán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Omán. Počet obyvatel
je: 3,424,386 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Arab, Baluchi, South Asian (indické,
pákistánské, Srí Lanky, Bangladéše), Afričan. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Omán hovoří jazyky arabština (úřední),
angličtina, Baluchi, Urdu, indických dialektů. A náboženství:
Muslim 85,9%, Christian 6,5%, Hind 5,5%, buddhista 0,8%,
židovské. Kolik let je tady lidem? 25.6 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 75.7 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Převážná většina
obyvatelstva se nachází v oblasti Al Hagar a kolem něj na
severu země; další malý shluk se nachází kolem města Salalah
na dalekém jihu; Většina země zůstává řídce vysídlená. Hlavní
městské oblasti v zemi Omán jsou: Muscat (hlavní město)
838,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Omán
Hlavní město země Omán je Muscat a typ vlády absolutní
monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 11
governorates (muhafazat, singular - muhafaza); Ad Dakhiliyah,
Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah, Janub al Batinah (Al Batinah
jih), Janub ash Sharqiyah (Ash Sharqiyah jih), Masqat
(Muscat), Musandam, Shamal al Batinah (Al Batinah sever),
Shamal ash Sharqiyah Ash Sharqiyah na sever), Zufar (Dhofar).
Pokud jde o ekonomiku, Omán má tyto důležité průmyslové
produkty: produkce ropy a rafinace, přírodní a zkapalněný

výroba zemního plynu; oceli, chemikálie, optické vlákno.
Důležité zemědělské produkty jsou Data, limety, banány,
vojtěška, zelenina; velbloudy, dobytek; rybí. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropa, reexporty, ryby, kovy, textil a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína 47,8%,
Spojené arabské emiráty 8,3%, Indie 4,1% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a dopravní
prostředky, průmyslové zboží, potraviny, dobytek, maziva a
nejdůležitější importní partneři jsou SAE 44,9%, Čína 4,8%,
Indie 4,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Omán a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $45,500 (2017 odhad). To znamená, že tady
lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Omán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Pákistán
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Pákistán. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Pákistán. Ale pojďme začít mapou, kterou má Pákistán:

Pákistán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Pákistán? Začněme tímto:
Civilizace Indus Valley, která je jednou z nejstarších na světě a
pochází z doby nejméně 5 000 let, se rozprostírá na velké části
toho, co je v současnosti Pákistán. Během druhého tisíciletí
před naším letopočtem se zbytky této kultury spojily s
migrujícími indoaryjskými národy. Oblast prošla následnými
invazemi v následujících stoletích od Peršanů, Řeků, Scytů,
Arabů (kteří přinesli islám), Afghánců a Turků. Mughalská říše
prosperovala v 16. a 17. století; Britové se v 18. století stali
dominantou tohoto regionu. Odloučení britské Indie v roce
1947 do muslimského státu Pákistán (se západními a
východními částmi) a převážně hinduistické Indie nebylo nikdy
uspokojivě vyřešeno a Indie a Pákistán bojovaly dvěma
válkami a omezeným konfliktem - v letech 1947-48, 1965 a
1999 - na sporném území Kašmíru. Třetí válka mezi těmito
zeměmi v roce 1971, kdy Indie využila islamabadské
marginalizace Bengálise v pákistánské politice, vyústila v to, že
se východní Pákistán stal samostatným státem Bangladéše. V
reakci na testování indických jaderných zbraní provedlo
Pákistán v polovině roku 1998 své vlastní testy. Vztahy mezi
Indií a Pákistánem se zlepšily v polovině roku 2000, ale od
útoků v Bombaji v listopadu 2008 byly kamenité a byly dále
zatíženy útoky v Indii ze strany militantů podezřelých ze založení
v Pákistánu. Nawaz Sharif nastoupil do funkce předsedy vlády

v roce 2013 a poprvé v historii Pákistánu označil, že
demokraticky zvolená vláda dokončila celý mandát a přešla na
postupnou demokraticky zvolenou vládu. V červenci 2017
Nejvyšší soud diskvalifikoval Šarífa z veřejné funkce, a v srpnu
ho nahradil Shahid Khaqan Abbasi. Pákistán se účastnil
desetiletí ozbrojeného konfliktu s militantními skupinami, které
se zaměřují na vládní instituce a civilisty, včetně Pákistánu
Tehrik-e-Taliban (TTP) a dalších militantních sítí.
Geografie - Pákistán

Kde je na světě Pákistán? Umístění
této země je Jižní Asie, která hraničí s Arabským mořem, mezi
Indií na východě a Iránem a Afghánistánem na západě a Čínou
na severu. Pákistán má celkovou plochu 796,095 km2, z čehož
770,875 km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
rozdělený do tří hlavních zeměpisných oblastí: severní vysočiny,
roviny Indus v centru a na východě a balochistánské plošiny na
jihu a západě. Nejnižší bod země Pákistán je Arabské moře 0
m, nejvyšší bod K2 (Mount Godwin-Austen) 8 611 m. A klima
je převážně horká suchá poušť; mírný na severozápadě; severní
arktický.
Obyvatelé - Pákistán

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Pákistán. Počet obyvatel
je: 204,924,861 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Punjabi 44,7%, Pashtun
(Pathan) 15,4%, Sindhi 14,1%, Sariaki 8,4%, Muhajír 7,6%,
Balochi 3,6%, Ostatní 6,3%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Pákistán hovoří jazyky Punjabi 48%, Sindhi 12%, Saraiki 10%,
Pashto jméno, Pashtu) 8%, Urdu (oficiální) 8%, Balochi 3%,
Hindko 2%, Brahui 1%, angličtina (úřední; lingua franca z
pákistánské elity a většina vládních ministerstev), Burušaskí a
ostatní 8%. A náboženství: muslim (úřední ) 96,4% (Sunni 8590%, Shia 10-15%), ostatní (zahrnuje křesťanské a
hinduistické) 3,6% (2010 est.). Kolik let je tady lidem? 23.8
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 68.1 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Indus a jeho přítoky přitahují většinu s provincií Pandžáb
nejvíce hustě obydlenou. Hlavní městské oblasti v zemi Pákistán
jsou: Karáčí 16,618 milionu; Lahore 8,741 milionu; Faisalabad
3,567 milionu; Rawalpindi 2,506 milionu; Multan 1,921 milionu;
Islamabad (hlavní město) 1,365 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Pákistán
Hlavní město země Pákistán je Islamabad a typ vlády
federální parlamentní republika. Podívejme se na administrativní
členění - 4 provincie, 1 území a 1 kapitálové území; Balochistan,
federálně spravované kmenové oblasti, islámabad kapitálové
území, Khyber Pakhtunkhwa (bývalá severozápadní hraniční
provincie), Pandžáb, Sindh. Pokud jde o ekonomiku, Pákistán
má tyto důležité průmyslové produkty: textil a oděvy,

zpracování potravin, léčiva, chirurgické nástroje, stavební
materiály, papírové výrobky, hnojiva, krevetka. Důležité
zemědělské produkty jsou bavlna, pšenice, rýže, cukrová třtina,
ovoce, zelenina; mléko, hovězí, skopové, vejce.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou textil (oděvy, ložní
prádlo, bavlněné látky, příze), rýže, kožené zboží, , výroba,
chirurgické nástroje, koberce a koberce a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou US 16,3%, Čína 7,6%, Velká Británie
7,4%, Afghánistán 6,5%, Německo 5,7% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou ropa, ropné produkty,
stroje, plasty, železo a ocel, čaj a nejdůležitější importní partneři
jsou Čína 29,1%, Spojené arabské emiráty 13,2%, Indonésie
4,4%, USA 4,3%, Japonsko 4,2% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Pákistán a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $5,400 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 29.5%
(FY2013 odhad).
Mapa Pákistán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Palau
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Palau. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Palau. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Palau:

Palau - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Palau? Začněme tímto: Po třech
desetiletích v rámci tichomořského území OSN pod správou
Spojených států tento nejzápadnější cluster Carolských ostrovů
zvolil v roce 1978 nezávislost, než aby se připojil k Federálním
státům Mikronésie. Dohoda o volném sdružení s USA byla
schválena v roce 1986, ale nebyla ratifikována až do roku
1993. Do platnosti vstoupila v následujícím roce, kdy ostrov
získal nezávislost.
Geografie - Palau

Kde je na světě Palau? Umístění této
země je Oceánie, skupina ostrovů v severním Tichém oceánu,
jihovýchodně od Filipín. Palau má celkovou plochu 459 km2, z
čehož 459 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: měnící
se topografie z vysokohorského hlavního ostrova Babelthuap na
nízké, korálové ostrovy zpravidla ohraničené velkými
bariérovými útesy. Nejnižší bod země Palau je Tichý oceán 0 m,
nejvyšší bod Mount Ngerchelchuus 242 m. A klima je
tropických; horké a vlhké; vlhká sezóna Květen až listopad.

Obyvatelé - Palau
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Palau. Počet obyvatel je:
21,431 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady
žije? Palauan (Micronesian s malajskými a melanesianskými
přísadami) 73% Carolinian 2%, Asiat 21,7%, kavkazský 1,2%,
jiný 2,1% (2015 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Palau
hovoří jazyky Palauan (oficiální na většině ostrovů) 65,2%,
ostatní Micronesian 1,9%, Angličtina 19,1%, Filipínští 9,9%
jiný 2,8%. A náboženství: římskokatolický 45,3%,
protestantský 34,9% (zahrnuje evangelikální 26,4%, adventisté
sedmého dne 6,9%, shromáždění boha .9%, baptist .7%),
Modekngei 5,7% (domorodé Palau), muslimští 3% 1,5%,
ostatní 9,7% (2015 est.). Kolik let je tady lidem? 33.4 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 73.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
většina populace se nachází na jižním konci hlavního ostrova
Babelthuap. Hlavní městské oblasti v zemi Palau jsou:
Melekeok (hlavní město) 299 (2012).
Vláda a ekonomika - Palau
Hlavní město země Palau je Ngerulmud a typ vlády
prezidentské republiky ve volné asociaci s USA. Podívejme se
na administrativní členění - 16 uvádí; Aimeli, Airai, Angaur,
Hatohobei, Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard,
Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngeremlengui,
Ngiwal, Peleliu, Sonsorol. Pokud jde o ekonomiku, Palau má
tyto důležité průmyslové produkty: turistika, rybaření,
samozásobitelské zemědělství. Důležité zemědělské produkty

jsou kokosové ořechy, maniok, tapioka, sladké brambory;
ryby, prasata, kuřata, vejce, banány, papája, pečivo, calamansi,
soursop, polynéské kaštany, polynéské mandle, mango, taro,
guava, fazole, okurky, , zelí (různé), ředkvičky, betelové ořechy,
melouny, papriky, noni, ibišek. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou korýši, tuňák, jiné ryby (mnoho druhů), a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Řecko 82,4%, USA
6,9% (2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a
zařízení, pohonné hmoty, kovy; potraviny a nejdůležitější
importní partneři jsou USA 24,6%, Japonsko 19,8%, Čína
14,3%, Guam 14,2%, Filipíny 4,4% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Palau a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $16,700 (2017 odhad). To je
docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Palau

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Panama
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Panama. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Panama. Ale pojďme začít mapou, kterou má Panama:

Panama - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Panama? Začněme tímto:
Vycházel a usadil se španělština v 16. století, Panama se zlomil
se Španělskem v roce 1821 a připojil se k unii Kolumbie,
Ekvádoru a Venezuela - pojmenoval Republika Gran Colombia.
Když se druhá zrušila v roce 1830, zůstala Panama součástí
Kolumbie. S podporou USA Panama odcestovala z Kolumbie
v roce 1903 a okamžitě podepsala smlouvu se Spojenými státy,
která umožnila výstavbu kanálu a suverenitu Spojených států
nad pásem země na každé straně stavby (oblast Panamského
průplavu). Panamský kanál byl postaven americkým armádním
sborem inženýrů v letech 1904 až 1914. V roce 1977 byla
podepsána dohoda o úplném převedení kanálu z USA do
Panamy do konce století. Některé části zóny a rostoucí
zodpovědnost nad kanálem byly v následujících desetiletích
odvráceny. S pomocí USA,
Geografie - Panama

Kde je na světě Panama? Umístění
této země je Střední Amerika, obklopující jak Karibské moře,
tak severní Tichý oceán, mezi Kolumbií a Kostarikou. Panama
má celkovou plochu 75,420 km2, z čehož 74,340 km2 je země.

Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: vnitřek převážně strmé, drsné hory
s odříznutými, horskými planinami; pobřežní pláně s kopci.
Nejnižší bod země Panama je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod
Volcan Baru 3 475 m. A klima je tropických námořních; horké,
vlhké, zakalené; delší období dešťů (květen až lednu), krátká
suchá sezóna (leden až květen).
Obyvatelé - Panama
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Panama. Počet obyvatel
je: 3,753,142 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? mestizo (směsný americký a bílý) 65%,
rodilý Američan 12,3% (Ngabe 7,6%, Kuna 2,4%, Embera
0,9%, Bugle 0,8%, ostatní 0,4%, nespecifikováno 0,2%), černý
nebo africký sestup 9,2% , bílé 6.7% (2010 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Panama hovoří jazyky španělština (oficiální),
domorodé jazyky (včetně Ngabere (nebo Guaymi), Buglere,
Kuna, Embera, Wounaan, Naso Anglická, čínská (Yue a
Hakka), arabština, francouzská kreolská, jiná (jidiš, hebrejština,
korejština, japonština). A náboženství: římskokatolická
(anglická a španělská s prvky Ngabere, také známá jako Guari
Guari a Colon Creole) 85%, protestant 15%. Kolik let je tady
lidem? 29.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 78.8 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: populace je soustředěna směrem ke středu země,
zejména kolem kanálu, ale značný segment populace žije také
na západě kolem Davida; východní třetina země je řídce

obydlená. Hlavní městské oblasti v zemi Panama jsou: Panama
CITY (hlavní město) 1,673 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Panama
Hlavní město země Panama je Panama City a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 10 provincií, - provincie) a 3 domorodé oblasti (comarcas);
Bocas del Toro, Chiriqui, Cocle, Colon, Darien, EmberaWounaan, Herrera, Guna Yala, Los Santos, Ngobe-Bugle,
Panama, Panama Oeste, Veraguas. Pokud jde o ekonomiku,
Panama má tyto důležité průmyslové produkty: a další stavební
materiály, mletí cukru. Důležité zemědělské produkty jsou ,
rýže, kukuřice, kávy, cukrové třtiny, zeleniny; hospodářská
zvířata; kakao. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
ovoce a ořechy, ryby, odpad ze železa a oceli, dřevo a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US 21,4%,
Nizozemsko 15,2%, Kostarika 6%, Čína 5,6% ). Nejdůležitější
importní komodity jsou pohonné hmoty, stroje, vozidla, železa a
oceli, farmaceutika a nejdůležitější importní partneři jsou US
25,7%, Čína 9,2%, Mexiko 5,3% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Panama a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $24,300 (2017 odhad). To
znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná
o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 23%
(2015 odhad).
Mapa Panama

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Papua-Nová Guinea
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Papua-Nová Guinea. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Papua-Nová Guinea. Ale pojďme začít mapou, kterou
má Papua-Nová Guinea:

Papua-Nová Guinea - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Papua-Nová Guinea? Začněme
tímto: Východní polovina ostrova Nové Guineje - druhá největší
na světě - byla rozdělena mezi Německo (na severu) a Spojené
království (jih) v roce 1885. Tato oblast byla přenesena do
Austrálie v roce 1902, která obsadila severní část během

světové války V roce 1975 jsem pokračovala ve správě
spojených oblastí až do roku nezávislosti. Devětletá secesní
vzpoura na ostrově Bougainville skončila v roce 1997 poté, co
prohlásila 20 000 životů. Od roku 2001 má Bougainville
autonomii. Za podmínek mírové dohody je rok 2015 rokem,
kdy se otevře pětileté okno pro referendum o otázce
nezávislosti.
Geografie - Papua-Nová Guinea

Kde je na světě Papua-Nová
Guinea? Umístění této země je Oceánie, skupina ostrovů včetně
východní poloviny ostrova Nová Guinea mezi korálovým
mořem a jižním Tichým oceánem, východně od Indonésie.
Papua-Nová Guinea má celkovou plochu 462,840 km2, z
čehož 452,860 km2 je země. Takže to je docela velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně pohoří s pobřežními nížinami a podvaly. Nejnižší bod
země Papua-Nová Guinea je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod
Mount Wilhelm 4 509 m. A klima je tropických; severozápadní
monzun (prosinec - březen), jihovýchodní monzun (od května
do října); mírné sezónní teplotní rozdíly.
Obyvatelé - Papua-Nová Guinea

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Papua-Nová Guinea.
Počet obyvatel je: 6,909,701 (7/2017 odhad). Takže toto není
příliš lidnatá země. Kdo tady žije? Melanesian, Papuan,
Negrito, Micronesian, Polynesian. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Papua-Nová Guinea hovoří jazyky Tok Pisin (oficiální),
anglicky (oficiální), Hiri Motu (oficiální), asi 839 domorodých
jazyků (asi 12% celosvětových); v mnoha jazycích má méně než
1 000 řečníků. A náboženství: římský katolík 27%, evangelický
lutheran 19,5%, sjednocená církev 11,5%, adventista sedmého
dne 10%, letniční 8,6%, evangelická aliance 5,2%, anglikánská
3,2%, baptista 2,5% další protestantské 8,9%), Bahá'í 0,3%,
domorodá víra a další 3,3% (2000 sčítání lidu). Kolik let je
tady lidem? 23.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 67.3 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: populace se soustředila na vysočinách a
východních pobřežních oblastech na ostrově Nové Guineje;
převážně venkovská distribuce s přibližně jednou pětinou
populace žijící v městských oblastech. Hlavní městské oblasti v
zemi Papua-Nová Guinea jsou: PORT Moresby (hlavní město)
345 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Papua-Nová Guinea
Hlavní město země Papua-Nová Guinea je Port Moresby a
typ vlády parlamentní demokracie (národní parlament) pod
ústavní monarchií; oblast říše Commonwealth. Podívejme se na
administrativní členění - 20 provincií, 1 autonomní region a 1
okres; Bougainville, Central, Chimbu, Východní Vysočina,
Východní Nová Británie, Západní Západ, Enga, Záliv, Hela,

Jiwaka, Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, Národní kapitál,
Nové Irsko, Nová Británie, Západ Sepik. Pokud jde o
ekonomiku, Papua-Nová Guinea má tyto důležité průmyslové
produkty: kopra drcení, zpracování palmový olej, výroba
překližka, štěpky výroba; těžba (zlato, stříbro, měď); ropa a
ropné produkty; stavebnictví, cestovního ruchu. Důležité
zemědělské produkty jsou káva, kakao, kopra, palmové jádra,
čaj, cukr, pryž, sladké brambory, ovoce, zelenina, vanilka;
drůbež, vepřové maso; korýši. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou ropa, zlato, měděná ruda, dřevo, palmový
olej, káva, kakao, rak, krevety a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Singapore 23,7%, Austrálie 22,9%, Japonsko
13,2%, Čína 11,9% (2016),. Nejdůležitější importní komodity
jsou stroje a dopravní potraviny, palivo, chemikálie a
nejdůležitější importní partneři jsou Austrálie 36%, Čína 14,9%,
Singapur 8,5%, Malajsie 7,5% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Papua-Nová Guinea a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $3,800 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 37% (2002 odhad).
Mapa Papua-Nová Guinea

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Paraguay
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Paraguay. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Paraguay. Ale pojďme začít mapou, kterou má Paraguay:

Paraguay - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Paraguay? Začněme tímto:
Paraguay získal nezávislost od Španělska v roce 1811. V
katastrofální válce trojnásobné aliance (1865-70) - mezi
Paraguayem a Argentinou, Brazílií a Uruguayem - Paraguay
ztratil dvě třetiny svých dospělých mužů a hodně z jejich území.
Země ekonomicky stagnovala v příštím půl století. Po Chaco
válce 1932-35 s Bolívie, Paraguay získal velkou část Chaco
oblasti nížiny. 35-letá vojenská diktatura Alfreda Stroessnera
skončila v roce 1989 a navzdory výraznému nárůstu politických
výkyvů v posledních letech se Paraguay po návratu do
demokracie držel relativně volných a pravidelných
prezidentských voleb.
Geografie - Paraguay

Kde je na světě Paraguay? Umístění
této země je Střední Jižní Amerika, severovýchodně od
Argentiny, jihozápadně od Brazílie. Paraguay má celkovou
plochu 406,752 km2, z čehož 397,302 km2 je země. Takže to
je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této

země? Tímto způsobem: travnatých pláních a zalesněných
kopcích východně od Rio Paraguay; Gran Chaco oblast
západně od Rio Paraguay převážně nízká, bažinatá rovina u
řeky a suché lesy a trnité křoviny jinde. Nejnižší bod země
Paraguay je křižovatka Rio Paraguay a Rio Parana 46 m,
nejvyšší bod Cerro Pero 842 m. A klima je subtropický až
mírný; výrazné srážky ve východních částech, které se stanou
polopřírodnými v daleko západních.
Obyvatelé - Paraguay
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Paraguay. Počet
obyvatel je: 6,943,739 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? mestizo (směsný španělský a
americký) 95% , další 5%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Paraguay hovoří jazyky španělština (oficiální), Guarani
(oficiální). A náboženství: Římský katolík 89,6%, protestantský
6,2%, jiný křesťan 1,1%, jiný nebo neurčený 1,9%, žádný
1,1% (sčítání lidu z roku 2002). Kolik let je tady lidem? 28.2
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 77.4 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Většina obyvatelstva sídlí ve východní polovině země; na
západ leží Gran Chaco (polosuchá nížinná planina), která tvoří
60% pozemku, ale pouze 2% z celkové populace. Hlavní
městské oblasti v zemi Paraguay jsou: Asuncion (kapitál) 2 356
milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Paraguay
Hlavní město země Paraguay je Asuncion a typ vlády

prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 17 oddělení (departamentos, singular - departamento) a 1
hlavní město; Alto Paraguay, Alto Parana, Amambay, Asuncion,
Boqueron, Caaguazu, Caazapá, Canindeyú, Central,
Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu,
Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro. Pokud jde o
ekonomiku, Paraguay má tyto důležité průmyslové produkty:
zpracování cukru, cement, textil, nápoje, výrobky ze dřeva,
oceli, obecné kovy, elektrický Výkon. Důležité zemědělské
produkty jsou bavlna, cukrová třtina, sója, kukuřice, pšenice,
tabák, maniok, tapioka, ovoce, zelenina; hovězí, vepřové,
vejce, mléko; timbe. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou sojové boby, krmení hospodářských zvířat, bavlna, maso,
jedlé oleje, dřevo, kůže, zlato a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Brazílie 35,4%, Argentina 10,5%, Rusko 7,6%,
Chile 6,1% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
silniční vozidla, spotřební zboží, tabák, ropné produkty,
elektrické stroje, traktory, chemikálie a nejdůležitější importní
partneři jsou , USA 7,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Paraguay a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $9,800 (2017 odhad). To je
poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí
produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní
náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo populace pod hranicí chudoby: 22.2% (2015 odhad).
Mapa Paraguay

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Peru
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Peru. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Peru. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Peru:

Peru - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Peru? Začněme tímto:
Starověký Peru byl sídlem několika prominentních andských
civilizací, nejvíce pozoruhodně Inků, jejichž říše byla zachycena
španělskými conquistadory v roce 1533. Peru vyhlásila svou
nezávislost v roce 1821 a zbývající španělské síly byly poraženy
v roce 1824. Po třech letech vojenské vlády , Peru se vrátila k
demokratickému vedení v roce 1980, ale zažila ekonomické
problémy a růst násilných povstalců. Volba prezidenta Alberto
Fujimori v roce 1990 zahájila desetiletí, kdy došlo k
dramatickému obratu v ekonomice a významnému pokroku v
omezování partyzánské činnosti. Přesto se stále větší spoléhání
prezidentů na autoritativní opatření a hospodářský propad
koncem devadesátých let projevily rostoucí nespokojeností s
jeho režimem, což vedlo k jeho rezignaci v roce 2000. Správní
vláda dohlížela na nové volby na jaře 2001, kdy nařídil
Alejandro Toledo Manrique jako nového předsedu vlády Peru je první demokraticky zvolený prezident domorodého
etnika. Prezidentské volby v roce 2006 zaznamenaly návrat
Alana Garcie Pereze, který po neuspokojivém prezidentském
období v letech 1985 až 1990 dohlížel na silné ekonomické
oživení. Bývalý armádní důstojník Ollanta Humala Tasso byl v
červnu 2011 zvolen prezidentem a pokračoval ve zdravé, tržně
orientované ekonomické politice tří předcházejících
administrací. Úroveň chudoby a nezaměstnanosti v posledním

desetiletí dramaticky klesla a dnes se Peru může pochlubit
jednou z nejvýkonnějších ekonomik v Latinské Americe. Pedro
Pablo Kuczynski Godard vyhrál velmi úzké prezidentské volby
v červnu 2016. který založil Alejandra Toleda Manriqueho jako
nového předsedu vlády - Peru je první demokraticky zvolený
prezident domorodého etnika. Prezidentské volby v roce 2006
zaznamenaly návrat Alana Garcie Pereze, který po
neuspokojivém prezidentském období v letech 1985 až 1990
dohlížel na silné ekonomické oživení. Bývalý armádní důstojník
Ollanta Humala Tasso byl v červnu 2011 zvolen prezidentem a
pokračoval ve zdravé, tržně orientované ekonomické politice tří
předcházejících
administrací.
Úroveň
chudoby
a
nezaměstnanosti v posledním desetiletí dramaticky klesla a dnes
se Peru může pochlubit jednou z nejvýkonnějších ekonomik v
Latinské Americe. Pedro Pablo Kuczynski Godard vyhrál velmi
úzké prezidentské volby v červnu 2016. který založil Alejandra
Toleda Manriqueho jako nového předsedu vlády - Peru je první
demokraticky zvolený prezident domorodého etnika.
Prezidentské volby v roce 2006 zaznamenaly návrat Alana
Garcie Pereze, který po neuspokojivém prezidentském období
v letech 1985 až 1990 dohlížel na silné ekonomické oživení.
Bývalý armádní důstojník Ollanta Humala Tasso byl v červnu
2011 zvolen prezidentem a pokračoval ve zdravé, tržně
orientované ekonomické politice tří předcházejících
administrací. Úroveň chudoby a nezaměstnanosti v posledním
desetiletí dramaticky klesla a dnes se Peru může pochlubit
jednou z nejvýkonnějších ekonomik v Latinské Americe. Pedro
Pablo Kuczynski Godard vyhrál velmi úzké prezidentské volby

v červnu 2016. Prezidentské volby v roce 2006 zaznamenaly
návrat Alana Garcie Pereze, který po neuspokojivém
prezidentském období v letech 1985 až 1990 dohlížel na silné
ekonomické oživení. Bývalý armádní důstojník Ollanta Humala
Tasso byl v červnu 2011 zvolen prezidentem a pokračoval ve
zdravé, tržně orientované ekonomické politice tří
předcházejících
administrací.
Úroveň
chudoby
a
nezaměstnanosti v posledním desetiletí dramaticky klesla a dnes
se Peru může pochlubit jednou z nejvýkonnějších ekonomik v
Latinské Americe. Pedro Pablo Kuczynski Godard vyhrál velmi
úzké prezidentské volby v červnu 2016. Prezidentské volby v
roce 2006 zaznamenaly návrat Alana Garcie Pereze, který po
neuspokojivém prezidentském období v letech 1985 až 1990
dohlížel na silné ekonomické oživení. Bývalý armádní důstojník
Ollanta Humala Tasso byl v červnu 2011 zvolen prezidentem a
pokračoval ve zdravé, tržně orientované ekonomické politice tří
předcházejících
administrací.
Úroveň
chudoby
a
nezaměstnanosti v posledním desetiletí dramaticky klesla a dnes
se Peru může pochlubit jednou z nejvýkonnějších ekonomik v
Latinské Americe. Pedro Pablo Kuczynski Godard vyhrál velmi
úzké prezidentské volby v červnu 2016. tržně orientovaných
hospodářských politik tří předcházejících vlád. Úroveň chudoby
a nezaměstnanosti v posledním desetiletí dramaticky klesla a
dnes se Peru může pochlubit jednou z nejvýkonnějších
ekonomik v Latinské Americe. Pedro Pablo Kuczynski Godard
vyhrál velmi úzké prezidentské volby v červnu 2016. tržně
orientovaných hospodářských politik tří předcházejících vlád.
Úroveň chudoby a nezaměstnanosti v posledním desetiletí

dramaticky klesla a dnes se Peru může pochlubit jednou z
nejvýkonnějších ekonomik v Latinské Americe. Pedro Pablo
Kuczynski Godard vyhrál velmi úzké prezidentské volby v
červnu 2016.
Geografie - Peru

Kde je na světě Peru? Umístění této
země je Západní Jižní Amerika, hraničící s jižním Tichým
oceánem, mezi Chile a Ecuado. Peru má celkovou plochu
1,285,216 km2, z čehož 1,279,996 km2 je země. Takže to je
velmi velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: západní pobřežní roviny (costa), vysoké a
drsné Andy v centru (sierra), východní nížinná džungle
Amazonské pánve (selva). Nejnižší bod země Peru je Tichý
oceán 0 m, nejvyšší bod Nevado Huascaran 6,746 m. A klima
je pohybuje od tropické východní až suché pouště na západě;
mírný až chladný v Andách.
Obyvatelé - Peru
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Peru. Počet obyvatel je:
31,036,656 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? Amerindian 45%, mestizo (smíšené americká a bílá)

37%, bílá 15%, černá, japonská, čínská a další 3%. Jaké jsou
tu požívané jazyky? Peru hovoří jazyky španělština (oficiální)
84,1%, Quechua (oficiální) 13%, Aymara oficiální 1,7%,
Ashaninka 0,3%, ostatní jazyky (včetně velkého množství
menších amazonských jazyků) 0,7% % (2007 est.). A
náboženství: Římský katolík 81,3%, evangelický 12,5%, jiný
3,3%, žádný 2,9% (2007 est.). Kolik let je tady lidem? 28
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 74 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Přibližně třetina obyvatelstva sídlí podél pouštního pobřežního
pásu na západě se silným zaměření na hlavní město Lima;
Andská vysočina nebo Sierra, která je silně identifikována s
obyvatelstvem Amerindian, obsahuje zhruba polovinu celkové
populace; východní svahy Andů a sousední deštný prales jsou
řídce obydlené. Hlavní městské oblasti v zemi Peru jsou: LIMA
(hlavní město) 9,897 milionů; Arequipa 850 000; Trujillo 798
000 (2015).
Vláda a ekonomika - Peru
Hlavní město země Peru je Lima a typ vlády prezidentská
republika. Podívejme se na administrativní členění - 25 regionů
(regionů, singulárních regionů) a 1 provincie (provincie);
Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin,
La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima, Loreto, Madre de
Dios, Tacna, Tumbes, Ucayali. Pokud jde o ekonomiku, Peru
má tyto důležité průmyslové produkty: těžba a rafinace nerostů;
ocel, výroba kovů; ropná těžba a rafinace, zkapalňování

zemního plynu a zemního plynu; rybolov a zpracování ryb,
cement, sklo, textil, oděvy, zpracování potravin, pivo,
nealkoholické nápoje, guma, stroje, elektrické stroje,
chemikálie, nábytek. Důležité zemědělské produkty jsou
Artičoků, chřest, avokádo, borůvky, brambory, kukuřice,
planiny, hrozny, pomeranče, ananas, guajas, banány, jablka,
citrony, hrušky, koky, rajčata, mango, ječmen, léčivé rostliny,
quinoa, palmový olej, měsíčky, cibule, pšenice; drůbež, hovězí,
vepřové maso, mléčné výrobky; morčata; Ryba.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou měď, zlato, olovo,
zinek, cín, železná ruda , molybden, stříbro; ropná surovina a
ropné produkty, zemní plyn; káva, špargle a další zelenina,
ovoce, oděvy a textil, rybí moučka, ryby, chemikálie, kovové
výrobky a stroje, slitiny a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Čína 23,5%, USA 17,3%, Švýcarsko 7,1%, Kanada
4,7%. Nejdůležitější importní komodity jsou ropy a ropných
produktů, chemikálie, plasty, stroje, vozidla, Televizory,
napájecí lopaty, front-end nakladače, telefony a
telekomunikačních zařízení, železo a ocel, pšenice, kukuřice,
sója výrobky, papír, bavlna, vakcíny a léky a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 22,8% , USA 20,2%, Brazílie
5,8%, Mexiko 4,5% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Peru a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $13,300 (2017 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 22.7% (2014 odhad).

Mapa Peru
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Filipíny
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Filipíny. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Filipíny. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Filipíny:

Filipíny - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Filipíny? Začněme tímto:
Filipínské ostrovy se staly španělskou kolonií během 16. století;
byly postoupeny do USA v roce 1898 po španělsko-americké
válce. V roce 1935 se Filipíny staly samosprávným
společenstvím. Manuel Quezon byl zvolen prezidentem a byl
pověřen přípravou země na nezávislost po desetiletém
přechodu. V roce 1942 ostrovy spadaly pod japonskou
okupaci během druhé světové války a americké síly a Filipínci
bojovali společně v letech 1944-45, aby znovu získali kontrolu.
Dne 4. července 1946 dosáhla Filipínská republika své
nezávislosti. 20-leté vládnutí Ferdinanda Marcosa skončilo v
roce 1986, kdy v Manile ("EDSA 1") přivedlo hnutí "lidské síly"
k vyhnanství a instaloval Corazona Aquino jako prezidenta. Její
předsednictví bylo narušeno několika pokusy o převrat, které
zabránily návratu k plné politické stabilitě a hospodářskému
rozvoji. Fidel Ramos byl zvolen prezidentem v roce 1992. Jeho
administrativa byla poznamenána větší stabilitou a pokrokem v
ekonomických reformách. V roce 1992 uzavřely USA své
poslední vojenské základny na ostrovech. Joseph Estrada byl
zvolen prezidentem v roce 1998. Následoval jeho viceprezident
Gloria Macapagal-arroyo v lednu 2001 poté, co Estrada
udělala bouřlivou obžalobu z obvinění z korupce a další hnutí
"lidské moci" ("EDSA 2") požadovalo jeho rezignace.
Macapagal-arroyo byl v květnu 2004 zvolen za šest let. Její
předsednictví bylo poznamenáno několika obviněními z

korupce, ale filipínská ekonomika byla jednou z mála, která se
vyhnula kontrakci po globální finanční krizi v roce 2008, která
každoročně rozšiřuje svou správu. Benigno Aquino III byl
zvolen na šest let jako prezident v květnu 2010 a byl
následován Rodrigem Duterte v květnu 2016. Filipínská vláda
čelí hrozbám několika skupin, z nichž některé jsou na seznamu
vládních organizací pro zahraniční teroristy. Manila vedla
desetiletí boj proti etnickým povstání Moro na jižních Filipínách,
což vedlo k mírové dohodě s Moro národní osvobozeneckou
frontou a probíhajícími mírovými rozhovory s Moro islámským
frontem pro osvobození. Desítkyleté povstalecké povstání nové
lidové armády, inspirované maoisty, také funguje ve velké části
země.
Geografie - Filipíny

Kde je na světě Filipíny? Umístění
této země je Jihovýchodní Asie, souostroví mezi Filipínským
mořem a jižním Čínským mořem, východně od Vietnamu.
Filipíny má celkovou plochu 300,000 km2, z čehož 298,170
km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: většinou hory s
úzkým rozsáhlých pobřežních nížin. Nejnižší bod země Filipíny
je Philippine moře 0 m, nejvyšší bod hora Apo 2954m. A klima

je tropických mořských oblastí 298 170 km2 ; severozápadní
monzun (listopad až duben); jihozápadní monzun (květen až
říjen),.
Obyvatelé - Filipíny
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Filipíny. Počet obyvatel
je: 104,256,076 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Tagalog 28,1%, Cebuano
13,1%, Ilocano 9%, Bisaya / Binisaya 7,6%, Hiligaynon
Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray 3,4%, ostatní 25,3% (2000
sčítání lidu). Jaké jsou tu požívané jazyky? Filipíny hovoří
jazyky Filipínské (oficiální, založené na Tagalogu) ); osm
hlavních dialektů - Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon nebo
Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango a Pangasinan. A náboženství:
katolický 82,9% (římský katolík 80,9%, Aglipayan 2%),
Muslim 5%, Evangelical 2.8%, Iglesia ni Kristo 2.3% jiný
křesťan 4.5%, jiný 1.8%, nespecifikovaný 0.6%, žádný 0.1%
(2000 sčítání lidu). Kolik let je tady lidem? 23.5 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 69.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: populace
soustředěná tam, kde leží dobrá zemědělská půda; nejvyšší
koncentrace jsou severozápadní a jižní centrální Luzon,
jihovýchodní rozšíření Luzonu a ostrovy Visayanského moře,
zejména Cebu a Negros; Manila je domovem jedné osminy
celé národní populace. Hlavní městské oblasti v zemi Filipíny
jsou: Manila (hlavní město) 12,946 milionů; Davao 1,63
milionu; Cebu City 951,000; Zamboanga 936 000 (2015).

Vláda a ekonomika - Filipíny
Hlavní město země Filipíny je Manila a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 80 provincií a 39 pronajatých měst. Pokud jde o ekonomiku,
Filipíny má tyto důležité průmyslové produkty: polovodiče a
elektronika, výroba potravin a nápojů, stavební výroba,
dodávka elektrické energie, plynu, vody zařízení a přístroje,
ropa a palivo, textil a oděvy, nekovové nerosty, základní
kovový průmysl, dopravní zařízení. Důležité zemědělské
produkty jsou rýže, ryby, hospodářská zvířata, drůbež, banány,
kokosové / kokosové, kukuřice, cukrová třtina, mango, ananas,
kasava. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
polovodiče a elektronické výrobky, stroje a dopravní
prostředky, dřevoobráběcí stroje, chemikálie, zpracované
potraviny a nápoje, oděvy, kokosový olej, koncentráty mědi,
mořské plody, banány / ovoce a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Japonsko 20,8%, USA 15,5%, Hongkong
11,7%, Čína 11%, Singapur 6,6%, Německo 4,1%.
Nejdůležitější importní komodity jsou elektronické výrobky,
minerální paliva, stroje a dopravní prostředky, železo a ocel,
textilie, zrna, chemikálie, plasty a nejdůležitější importní partneři
jsou Čína 17,3%, Japonsko 11,1%, USA 8,4%, Thajsko
7,3%, Jižní Korea 6,1%, Singapur 6,1% % (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Filipíny a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $8,200 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě

jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 21.6%
(2015 odhad).
Mapa Filipíny
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
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Polsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Polsko. Zahrnuty jsou vybrané

statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Polsko. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Polsko:

Polsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Polsko? Začněme tímto:
Historie Polska jako státu začala v polovině 10. století. V
polovině 16. století ovládalo polsko-litevské společenství
Commonwealth obrovský pozemek ve střední a východní
Evropě. Během 18. století vnitřní poruchy oslabily národ, a v
řadě dohod mezi lety 1772 a 1795, Rusko, Prusko a Rakousko
rozdělily Polsko mezi sebou. Polsko znovu získalo nezávislost v
roce 1918, které mělo být překročeno Německem a
Sovětským svazem ve druhé světové válce. Po válce se stala
sovětským družicovým státem, ale jeho vláda byla poměrně
tolerantní a progresivní. Ztráty v práci v roce 1980 vedly k
vytvoření nezávislé odborové organizace "Solidarita", která se
časem stala politickou silou s více než 10 miliony členů.
Svobodné volby v letech 1989 a 1990 získaly kontrolu nad
solidaritou parlamentu a předsednictví, čímž skončily
komunistické éry. Program šokové terapie na počátku 90. let
umožnil zemi přeměnit své hospodářství na jednu z nejsilnějších
ve střední Evropě. Polsko se připojilo k NATO v roce 1999 a
EU v roce 2004. S jeho transformací na demokratickou, tržně
orientovanou zemi, která byla do značné míry dokončena a s
velkými investicemi do obranné, energetické a další
infrastruktury, je Polsko stále aktivnějším členem

euroatlantických organizací.
Geografie - Polsko

Kde je na světě Polsko? Umístění
této země je Střední Evropa, východně od Německa. Polsko
má celkovou plochu 312,685 km2, z čehož 304,255 km2 je
země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: většinou plochá; hory podél
jižního borde. Nejnižší bod země Polsko je poblíž Raczki
Elblaskie -2 m, nejvyšší bod Rysy 2,499 m. A klima je mírné s
chladnými, zakalenými, středně těžkými zimami s častými
srážkami; mírná léta s častými přeháňkami a hlubokými výboji,.
Obyvatelé - Polsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Polsko. Počet obyvatel
je: 38,476,269 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? polský 96,9%, slezský 1,1%, německý 0,2%,
ukrajinský 0,1%, ostatní a nespecifikované 1,7%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Polsko hovoří jazyky (Včetně. A náboženství:
římského katolíka 86,9% a řeckokatolíka, arménského katolíka
a byzantsko-slovanského katolíka 0,3%), ortodoxních 1,3%
(téměř všech jsou Polish Autokefální pravoslavná), protestanti

0,4% (hlavně Augsburg evangelikální a Pentacostal), ostatní
0,4% (obsahuje svědek Jehovův, buddhista, Hare Krišna,
Gaudíja Vaishnavism, muslim, Žid, Mormon), NS 10,8% (2012
est.). Kolik let je tady lidem? 40.7 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
77.8 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Populace soustředěné v jižní
oblasti kolem Krakova a centrální oblasti kolem Varšavy a
Lodže, s rozšířením na severní pobřežní město Gdansk. Hlavní
městské oblasti v zemi Polsko jsou: Varšava (hlavní město)
1,722 milionu; Krakov 760 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Polsko
Hlavní město země Polsko je Varšava a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 16 provincií (wojewodztwa, singular - wojewodztwo);
Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lodžie, Lubelskie,
Lubuskie, Malopolskie, Mazoviecko, Opole, Podkarpackie
(Podkarpatsko) , Podlaskie, Pomorskie (Pomořansko), Slaskie
(Slezsko), Swietokrzyskie (Warmia-Mazuria), Wielkopolskie
(Velké Polsko), Zachodniopomorskie (Západopomořansko).
Pokud jde o ekonomiku, Polsko má tyto důležité průmyslové
produkty: stroje, železo a ocel, těžba uhlí, chemikálie, stavba
lodí, zpracování potravin, sklo, nápoje, textil. Důležité
zemědělské produkty jsou Brambor, ovoce, zelenina, pšenice;
drůbeží, vejce, vepřové maso, mlékárenské. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou stroje a dopravní prostředky
37,8% (v roce 2012) a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Německo 27,3%, Velká Británie 6,6%, Česká republika

6,6%, Francie 5,4%, Itálie 4,8%, Nizozemsko 4,5% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou Stroje a dopravní
prostředky 38% (v roce 2011) a nejdůležitější importní partneři
jsou Německo 28,3%, Čína 7,9%, Nizozemsko 6%, Rusko
5,8%, Itálie 5,3%, Francie 4,2%, Francie 5,8%, Česká
republika 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Polsko a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $29,300 (2017 odhad). To znamená, že
životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 17.6% (2015 odhad).
Mapa Polsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Portugalsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Portugalsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Portugalsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Portugalsko:

Portugalsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Portugalsko? Začněme tímto:
Po svém rozkvětu jako celosvětové námořní síle během 15. a
16. století ztratil Portugalsko hodně svého bohatství a stavu se
zničením Lisabonu při zemětřesení z roku 1755, okupací během
napoleonských válek a nezávislostí Brazílie, její nejbohatší
kolonie, 1822. Revoluce z roku 1910 sesadila monarchii; po
většinu příštích šesti desetiletí vládla represivní vláda. V roce
1974 zavedl levicový vojenský převrat rozsáhlé demokratické
reformy. Následující rok Portugalsko poskytlo nezávislost všem
africkému kolonii. Portugalsko je zakládajícím členem NATO a
v roce 1986 vstoupilo do EU (nyní EU).
Geografie - Portugalsko

Kde je na světě Portugalsko?
Umístění této země je Jihozápadní Evropa, hraničící s severním
Atlantickým oceánem, západně od Španělska. Portugalsko má
celkovou plochu 92,090 km2, z čehož 91,470 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén

této země? Tímto způsobem: západně tekoucí řeka Tagus
rozděluje zemi: sever je hornatý směrem k vnitrozemí, zatímco
jih je charakteristický rovinami. Nejnižší bod země Portugalsko
je Atlantický oceán 0 m, nejvyšší bod Ponta do Pico (Pico
nebo Pico Alto) na Ilha do Pico v m Azores 2,351. A klima je
námořní mír; chladný a deštivý na severu, teplejší a suchší na
jihu.
Obyvatelé - Portugalsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Portugalsko. Počet
obyvatel je: 10,839,514 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? homogenní středomořské
populace; občané černého afrického původu, kteří přistěhovali
na pevnině během dekolonizace, jsou méně než 100 000; od
roku 1990 východoevropané vstoupili do Portugalska. Jaké
jsou tu požívané jazyky? Portugalsko hovoří jazyky portugalský
(oficiální), Mirandese (oficiální, ale lokálně použitý). A
náboženství: římský katolík 81%, jiný křesťan 3,3%, jiný
(včetně židovských, muslimských a jiných) 0,6%. Kolik let je
tady lidem? 42.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 79.4 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Koncentrace jsou primárně podél nebo blízko
pobřeží Atlantiku; Lisabon a druhé největší město, Porto, jsou
pobřežní města. Hlavní městské oblasti v zemi Portugalsko jsou:
Lisabon (hlavní město) 2 884 milionů; Porto 1,299 milionu
(2015).
Vláda a ekonomika - Portugalsko

Hlavní město země Portugalsko je Lisabon a typ vlády
poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 18 okresů (distritos, singular - distrito) a 2 autonomní
oblasti (regioes autonomas, singular - regiao autonoma); Aveiro,
Acores (Azory), Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco,
Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa (Lisabon),
Madeira, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do
Castelo, Vila Real, Viseu. Pokud jde o ekonomiku, Portugalsko
má tyto důležité průmyslové produkty: textil, oděvy, obuv,
dřevo a korku, papír a buničina, chemikálie, pohonné hmoty a
maziva, automobily a auto díly, základní kovy, minerály,
porcelán a keramika, sklo, technologie, telekomunikace; mléčné
výrobky, víno, jiné potraviny; stavba a rekonstrukce lodí;
turistiky, plastů, finančních služeb, optiky. Důležité zemědělské
produkty jsou Obilí, brambory, rajčata, olivy, hrozny; ovce,
dobytek, kozy, prasata, drůbež, mléčné výrobky; Ryba.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou zemědělské
produkty, potraviny, víno, ropné produkty, chemické výrobky,
plasty a pryže, kůže, dřevo a kork, obuv, stroje a nástroje,
základní kovy a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Španělsko 26,2%, Francie 12,6%, Německo 11,7%, Velká
Británie 7%, USA 4,9% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou zemědělské produkty, chemické výrobky,
vozidla a ostatní dopravní materiály, optické a přesné přístroje,
počítačové příslušenství a části, polovodiče a související
zařízení, ropné produkty, základní kovy, potravinářské výrobky,
textilní materiály a nejdůležitější importní partneři jsou
Španělsko 32,8%, Německo 13,5%, Francie 7,8% Itálie

5,5%, Nizozemsko 5,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Portugalsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $30,300 (2017 odhad). To
znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná
o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 19%
(2015 odhad).
Mapa Portugalsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Portoriko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Portoriko. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Portoriko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Portoriko:

Portoriko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Portoriko? Začněme tímto: Po
staletí obyvatel domorodých národů, ostrov byl nárokován
španělskou korunou v roce 1493 po druhé cestě Christophera
Columbuse do Ameriky. V roce 1898, po 400 letech koloniální
vlády, která viděla domorodé obyvatelstvo téměř vyhubené a
africká otrocká práce zavedena, byl Puerto Rico postoupen do
USA v důsledku španělsko-americké války. Puerto Ricans
získal americké občanství v roce 1917. Populárně zvolení
guvernéři sloužili od roku 1948. V roce 1952 byla přijata
ústava zajišťující vnitřní samosprávu. V plebiscitách, které se
konaly v letech 1967, 1993 a 1998, se voliči rozhodli nezměnit
stávající politický status se Spojenými státy, ale výsledky
hlasování v roce 2012 zanechaly otevřenou možnost
amerického státu. Hospodářská recese na ostrově vedla k čisté
ztrátě obyvatel od roku 2005, jak velký počet obyvatel se
stěhoval do americké pevniny. Tento trend se od roku 2010
zrychlil; v roce 2014 zaznamenal Puerto Rico čistou ztrátu
obyvatel na pevnině o 64 000, více než dvojnásobek čisté
ztráty 26 000 v roce 2010. Hurikán Maria udeřil ostrou dne 20.
září 2017, což způsobilo katastrofické škody včetně zničení
elektrické sítě, která byla zmrzačena Hurikán Irma jen před
dvěma týdny. Byla to nejhorší bouře, která zasáhla ostrov po

osmi desetiletích a škody se odhadují na desítkách miliard
dolarů. Hurikán Maria zasáhl ostrov 20. září 2017, což
způsobilo katastrofické škody včetně zničení elektrické sítě,
která byla hurikánem Irma zničena jen před dvěma týdny. Byla
to nejhorší bouře, která zasáhla ostrov po osmi desetiletích a
škody se odhadují na desítkách miliard dolarů. Hurikán Maria
zasáhl ostrov 20. září 2017, což způsobilo katastrofické škody
včetně zničení elektrické sítě, která byla hurikánem Irma zničena
jen před dvěma týdny. Byla to nejhorší bouře, která zasáhla
ostrov po osmi desetiletích a škody se odhadují na desítkách
miliard dolarů.
Geografie - Portoriko

Kde je na světě Portoriko?
Umístění této země je Karibik, ostrov mezi Karibským mořem a
severním Atlantickým oceánem, východně od Dominikánské
republiky. Portoriko má celkovou plochu 9,104 km2, z čehož
8,959 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: většinou hory s
pobřežní plání na severu; husté hory k moři na západním
pobřeží; písečné pláže podél většiny pobřežních oblastí.
Nejnižší bod země Portoriko je Karibské moře 0 m, nejvyšší
bod Cerro de Punta 1 338 m. A klima je tropických mořských;
malá sezónní teplotní variace.

Obyvatelé - Portoriko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Portoriko. Počet
obyvatel je: 3,351,827 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? bílá 75,8%, černá / africká
americká 12,4%, ostatní 8,5% Američan Indián, Aljašský
domorodec, rodilý Havaj, jiný Pacifik ostrovan a další), smíšené
3,3%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Portoriko hovoří jazyky
španělština, anglicky. A náboženství: římský katolík 85%,
protestantský a jiný 15%. Kolik let je tady lidem? 41.5 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 80.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
populační skupiny se obvykle nacházejí podél pobřeží, největší
z nich se nalézá v San Juan a okolí; výjimkou je značná
populace nacházející se ve vnitrozemí ostrova bezprostředně
jižně od hlavního města Caguas; Většina vnitřek, zejména v
západní polovině ostrova, dominuje Cordillera centrální hory,
kde hustota obyvatelstva je nízká. Hlavní městské oblasti v zemi
Portoriko jsou: SAN JUAN (kapitál) 2,463 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Portoriko
Hlavní město země Portoriko je San Juan a typ vlády
prezidentské demokracie; samosprávné společenství v politické
asociaci s USA. Podívejme se na administrativní členění - žádný
(území USA s statusem Commonwealthu); neexistují žádné
administrativní rozdělení prvního řádu podle definice vlády
USA, ale v druhém řádu je 78 obcí (municipios, singular municipio); Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguada Buenas,
Aibonito, Anasco, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas,

Bayamon, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canovanas, Carolina,
Catano, Cayey, Ceiba, Ciales, Culebra, Dorado, Guayama,
Guayanilla, Guayama, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao,
Isabela, Jayuya, Juana Diaz, Juncos, Lajas, Lares, Las Marias,
Lasca, Luiza, Manati, Maricao , Maunabo, Mayaguez, Moca,
Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Penuelas,
Ponce, Quebradillas, Rincon, Rio Grande, San Sabin, San
Lorenzo,. Pokud jde o ekonomiku, Portoriko má tyto důležité
průmyslové produkty: léky, elektronika, oblečení, potravinářské
výrobky, cestovní ruch. Důležité zemědělské produkty jsou
cukrové třtiny, kávy, ananasu, plantejnů, banánů; živočišné
produkty, kuřata. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
chemikálie, elektronika, oblečení, konzervy tuňáků, rum,
koncentráty
nápojů,
zdravotnické
prostředky
a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou neznámo.
Nejdůležitější importní komodity jsou chemikálie, stroje a
zařízení, oblečení, potraviny, ryby, ropné produkty a
nejdůležitější importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím
oplývá Portoriko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $37,900 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Portoriko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Katar
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Katar. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Katar. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Katar:

Katar - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Katar? Začněme tímto:
Obyvatelé rodiny Al Thani ovládali od poloviny 18. století,
Katar se v posledních 60 letech transformoval z chudého
britského protektorátu známého především pro perlingu do
nezávislého státu s významnými příjmy z ropy a zemního plynu.
Neustálé odčerpávání příjmů z ropy z poloviny devadesátých let
katarskými amirmi trvale žijícími v Evropě zastavilo katarský

hospodářský růst. Bývalý amir Hamad bin Khalifa Al Thani,
který v roce 1995 svrhl svého otce v bezkrvovém převratu,
zahájil rozsáhlé politické a mediální reformy, bezprecedentní
ekonomické investice a rostoucí regionální vedoucí úlohu v
Qatari, částečně díky vytvoření pan- Arabská družicová
zpravodajská síť Al-Džazíra a Katar zprostředkovává některé
regionální konflikty. V roce 2000, Katar vyřešil své dlouhodobé
hraniční spory s Bahrajnem a Saúdskou Arábií a do roku 2007
dosáhl nejvyššího příjmu na obyvatele ve světě. Katar nepokusil
domácí nepokoje nebo násilí, jako je tomu v jiných zemích
Blízkého východu a severní Afriky v letech 2010-11, částečně
kvůli jeho nesmírnému bohatství. V polovině roku 2013 se
Hamad pokojně vzdálil a přenesl moc svého syna, současného
Amir Tamim bin Hamada. Tamim je i nadále oblíbený u
katarijské veřejnosti a upřednostňuje zlepšení domácího
blahobytu Qatarů, včetně zakládání moderních zdravotnických
a vzdělávacích systémů a rozšiřování infrastruktury země v
očekávání, že Doha bude hostit Světový pohár v roce 2022.
Nedávno byly katarské vztahy se svými sousedy napjaté. Po
vypuknutí regionálních nepokojů v roce 2011, Dauhá se
zasloužila o podporu mnoha populárních revolucí, zejména v
Libyi a Sýrii. Tento postoj byl na úkor katarských vztahů s
Bahrajnem, Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty
(SAE), které dočasně odvolaly své příslušné velvyslanci z Dohá
v březnu 2014. Tamim později dohlížel na oteplování vztahů
Kataru s Bahrajnem, Saúdskou Arábií, a SAE v listopadu 2014
po zprostředkování Kuvajtu a podepsání Rijádské dohody. V
červnu roku 2017 však Kvarteto - Bahrajn, Egypt, Saúdská

Arábie a Spojené arabské emiráty - zredukovaly diplomatické
a ekonomické vazby s Katarem v reakci na údajná porušení
dohody. která dočasně odvolala jejich příslušné velvyslanci z
Dohá v březnu 2014. Tamim později dohlížel na oteplování
vztahů Kataru s Bahrajnem, Saúdskou Arábií a SAE v
listopadu 2014 po Kuvajtském zprostředkování a podepsání
Rijádské dohody. V červnu roku 2017 však Kvarteto Bahrajn, Egypt, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty zredukovaly diplomatické a ekonomické vazby s Katarem v
reakci na údajná porušení dohody. která dočasně odvolala
jejich příslušné velvyslanci z Dohá v březnu 2014. Tamim
později dohlížel na oteplování vztahů Kataru s Bahrajnem,
Saúdskou Arábií a SAE v listopadu 2014 po Kuvajtském
zprostředkování a podepsání Rijádské dohody. V červnu roku
2017 však Kvarteto - Bahrajn, Egypt, Saúdská Arábie a
Spojené arabské emiráty - zredukovaly diplomatické a
ekonomické vazby s Katarem v reakci na údajná porušení
dohody.
Geografie - Katar

Kde je na světě Katar? Umístění této
země je Blízký východ, poloostrov sousedící s Perským zálivem
a Saúdskou Arábií. Katar má celkovou plochu 11,586 km2, z

čehož 11,586 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
většinou ploché a neúrodné pouště. Nejnižší bod země Katar je
Perský záliv 0 m, nejvyšší bod Tuwayyir al Hamir 103 m. A
klima je ; mírné, příjemné zimy; velmi horké, vlhké léto.
Obyvatelé - Katar
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Katar. Počet obyvatel je:
2,314,307 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? non-Katarský 88,4%, Katarský 11,6% (2015
est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Katar hovoří jazyky
Arabština (úřední), angličtina běžně používá jako druhý jazyk. A
náboženství: muslim 67,7%, Christian 13,8%, hinduistické
13,8%, buddhistické 3,1%, lidového náboženství. Kolik let je
tady lidem? 33.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 78.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Většina obyvatelstva je shlukována v hlavním
městě Dauhá nebo v jeho okolí na východní straně poloostrova.
Hlavní městské oblasti v zemi Katar jsou: DOHA (hlavní město)
718 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Katar
Hlavní město země Katar je Doha a typ vlády absolutní
monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 8 obcí
(baladiyat, singular - baladiyah); Ad Dawhah, Al Khawr wa
Adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar Rayyan, Ash Shamal, Ash
Shihaniyah, Az Za'ayin, Umm Salal. Pokud jde o ekonomiku,
Katar má tyto důležité průmyslové produkty: zkapalněný zemní

plyn, výroba a rafinace ropy, amoniak, hnojiva, petrochemie,
ocelové výztuže, cement, komerční loď repai. Důležité
zemědělské produkty jsou Ovoce, zelenina; drůbež, mléčné
výrobky, hovězí maso; Ryba. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou zkapalněný zemní plyn (LNG), ropné
produkty, hnojiva, oceli a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Japonsko 20%, Jižní Korea 15.5% 13,1%, Čína 8,2%,
Spojené arabské emiráty 5,5%, Singapur 5,3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a dopravní
prostředky, potraviny, chemické látky a nejdůležitější importní
partneři jsou 13,7%, Německo 9,8%, SAE 9,2%, Čína 8,6%,
Japonsko 7,2%, Spojené království 5,5% Arabie 4,6%, Itálie
4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Katar a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$124,900 (2017 odhad). Lidé jsou tedy v průměru extrémně
bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Katar

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Rumunsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Rumunsko. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Rumunsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Rumunsko:

Rumunsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Rumunsko? Začněme tímto:
Knížectví Valašska a Moldávie - po staletí pod suzeráním
turecké Osmanské říše - zajistily svou autonomii v roce 1856;
byly v roce 1859 de facto propojeny a formálně sjednoceny v
roce 1862 pod novým jménem Rumunska. Krajina získala
uznání své nezávislosti v roce 1878. Spojila se se spojeneckými
mocnostmi ve světové válce já a po konfliktu získala nová
území - především Sedmihradsko. V roce 1940 se Rumunsko
spojilo s osovými sílami a účastnilo se německé invaze do
SSSR v roce 1941. O tři roky později, překročen Sovětům,
Rumunsko podepsalo příměří. Poválečná sovětská okupace
vedla k vytvoření komunistické "lidové republiky" v roce 1947
a abdikaci krále. Dekády dlouhé vlády diktátora Nicolae
Ceausescu, který získal moc v roce 1965, a jeho bezpečnostní
policejní stát se stal v 80. letech stále více utlačující a
drakonický. Ceauşescu byl svržen a popraven koncem roku
1989. Bývalí komunisté ovládli vládu až do roku 1996, kdy byli
zmocněni z moci. Rumunsko vstoupilo do NATO v roce 2004 a
EU v roce 2007.
Geografie - Rumunsko

Kde je na světě Rumunsko?
Umístění této země je Jihovýchodní Evropa, která hraničí s
Černým mořem, mezi Bulharskem a Ukrajinou. Rumunsko má
celkovou plochu 238,391 km2, z čehož 229,891 km2 je země.
Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: centrální transylvánská kotlina
odděluje od Moldavské planiny na východě východní karpaty a
odděluje se od Valachské roviny na jihu Transylvánskými
Alpami. Nejnižší bod země Rumunsko je Černé moře 0 m,
nejvyšší bod Moldoveanu 2,544 m. A klima je ; chladné,
zatažené zimy s častým sněhem a mlhou; slunečné léto s častými
přeháňkami a bouřkami.
Obyvatelé - Rumunsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Rumunsko. Počet
obyvatel je: 21,529,967 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? Rumunština 83,4%, maďarština 6,1%,
Romani 3,1%, Ukrajinština 0,3%, Němci 0,2%, Ostatní 0,7%,
Nespecifikováno 6,1% 2011 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Rumunsko hovoří jazyky Rumunština (oficiální) 85,4%,
maďarština 6,3%, Romani 1,2%, ostatní 1%, nespecifikováno

6,1% (rok 2011). A náboženství: Východní ortodoxní 81,9%
Letnička) 6,4%, římský katolík 4,3%, jiný (zahrnuje muslimský)
0,9%, žádný nebo ateista 0,2%, nespecifikováno 6,3% (2011
est.). Kolik let je tady lidem? 41.1 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
75.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Urbanizace není zvláště vysoká
a poměrně rovnoměrný rozložení obyvatelstva lze nalézt ve
většině zemí, přičemž městské oblasti přitahují větší a hustší
populaci; Maďari, největší menšina v zemi, mají obzvláště silnou
přítomnost ve východní části Transylvánie. Hlavní městské
oblasti v zemi Rumunsko jsou: Bukurešť (hlavní město) 1,868
milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Rumunsko
Hlavní město země Rumunsko je Bukurešť a typ vlády
poloprezidentské republiky. Podívejme se na administrativní
členění - 41 krajů (kraj, singulár - judet) a 1 obec (municipium);
Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani,
Braila, Brasov, Bukurešť, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj,
Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu,
Harghita , Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures,
Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare,
Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea,
Vrancea. Pokud jde o ekonomiku, Rumunsko má tyto důležité
průmyslové produkty: elektrické stroje a zařízení, auto montáž,
textil a obuv, lehká technika, metalurgie, chemikálie, zpracování
potravin, rafinace ropy, těžba dřeva, stavební materiály. Důležité
zemědělské produkty jsou pšenice, kukuřice, ječmene, cukrové

řepy, slunečnicového semínka, brambor, hroznů; vejce, ovce.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou stroje a zařízení,
výrobky a potraviny, kovy a kovové výrobky, chemikálie,
nerosty a palivo, suroviny a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Německo 21,5%, Itálie 11,6%, Francie 7,2%,
Maďarsko 5,2%, Velká Británie 4,3% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou stroje a zařízení, výrobky a potraviny,
paliva a nerosty, kovy a kovové výrobky, suroviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 20,5%, Itálie
10,3%, Maďarsko 7,5%, Francie 5,6%, Polsko 5,1%, Čína
5,1%, Nizozemsko 4,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Rumunsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $24,000 (2017 odhad). To
znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná
o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 22.4%
(2012 odhad).
Mapa Rumunsko
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Rusko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Rusko. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Rusko. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Rusko:

Rusko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Rusko? Začněme tímto:
Založeno v 12. století, knížectví Muscovy se dokázalo vynořit z
více než 200 let mongolské nadvlády (13.-15. Století) a
postupně dobýt a absorbovat knížectví. Na počátku 17. století
nová dynastie Romanov pokračovala v této politice expanze
přes Sibiř do Tichého oceánu. Pod Petrem I (vládl 16821725), hegemonie byla rozšířena do Baltského moře a země
byla přejmenována na ruskou Říši. Během 19. století se v
Evropě a Asii uskutečnilo více územních akvizic. Porážka v
rusko-japonské válce v letech 1904-05 přispěla k revoluci v
roce 1905, což vedlo k vytvoření parlamentu a dalších reforem.
Opakované ničivé porážky ruské armády v první světové válce
vedly k rozsáhlým nepokojům ve velkých městech Ruské říše
ak svržení císařské domácnosti v roce 1917. Komunisté pod
Vladimírem Leninem brzy využili moc a založili SSSR. Brutální
vláda Iosifa Stalina (1928-53) posílila komunistickou vládu a
ruskou nadvládu Sovětského svazu za cenu deseti milionů
životů. Po porážce Německa ve druhé světové válce jako
součást aliance se Spojenými státy (1939-1945) rozšířil SSSR
své území a vliv ve východní Evropě a vystupoval jako
celosvětová moc. Sovětský svaz byl hlavním protivníkem USA
během studené války (1947-1991). Sovětská ekonomika a
společnost stagnovala v dekádách po Stalinově vládě, než
generální tajemník Michail Gorbačov (1985-1991) zavedl

glasnost (otevřenost) a perestrojku (restrukturalizaci) ve snaze
modernizovat komunismus, ale jeho iniciativy neúmyslně uvolnily
síly, které do prosince 1991 roztříštily SSSR do Ruska a
dalších 14 nezávislých republik. Po hospodářských a
politických turbulech během období prezidenta Borise Jelcina
(1991-1995) se Rusko posunulo k centralizovanému
autoritářskému státu pod vedením prezidenta Vladimira Putina
(2000-2008, 2012-současnost), ve kterém se režim snaží
legitimizovat své pravidlo prostřednictvím řízeného volby,
populistické výzvy, zahraniční politika zaměřená na posílení
geopolitického vlivu země a hospodářský růst založený na
komoditách. Rusko čelí velmi tlumenému povstaleckému hnutí v
Čečensku a dalších okolních regionech,
Geografie - Rusko

Kde je na světě Rusko? Umístění
této země je Severní Asie hraničící s Arktickým oceánem, která
se rozprostírá od Evropy (část západně od Uralu) k severnímu
Tichému oceánu. Rusko má celkovou plochu 17,098,242 km2,
z čehož 16,377,742 km2 je země. Jedná se o jednu z největších
zemí světa. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: široké pláně s nízkými kopci západně od Uralů;
rozsáhlý jehličnatý les a tundra na Sibiři; horské oblasti a pohoří

podél jižních pohraničí. Nejnižší bod země Rusko je Kaspické
moře -28 m, nejvyšší bod Gora El'brus 5 642 m (nejvyšší bod
v Evropě). A klima je pohybuje od stepí na jihu přes vlhký
kontinent v hodně evropského Ruska ; subarctic na Sibiři k
tundra klimatu v polárním severu; zimy se pohybují od
chladného podél pobřežního pobřeží Černého moře až po frigid
v Sibiři; léta se liší od teplých v stepi k ochlazení podél pobřeží
Arktidy.
Obyvatelé - Rusko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Rusko. Počet obyvatel
je: 142,257,519 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Ruský 77,7%, Tatarský
3,7%, Ukrajinský 1,4%, Baškir 1,1%, Čuvaš 1%, Čečenský
1%, Ostatní 10,2%, Nespecifikováno 3,9%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Rusko hovoří jazyky Ruská (oficiální) 85,7%,
Tatarská 3,2%, Čečenská 1%, Ostatní 10,1%. A náboženství:
Ruská pravoslavná 15-20%, Muslimská 10-15%, Ostatní
křesťanská 2% (2006 est.). Kolik let je tady lidem? 39.6 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 71 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
populace je silně soustředěna v nejzápadnější páté zemi, která
se rozkládá od Baltského moře, na jih k Kaspickému moři a na
východ rovnoběžně s kazašskou hranicí; jinde jsou velké kapsy
izolované a obecně se nacházejí na jihu. Hlavní městské oblasti
v zemi Rusko jsou: Moskvě (hlavního města) 12,166 milionu;
Petrohrad 4,993 milionu; Novosibirsk 1,497 milionu;

Jekaterinbursko 1,379 milionu; Nizhnij Novgorod 1,212
milionu; Samara 1,164 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Rusko
Hlavní město země Rusko je Moskva a typ vlády
poloprezidentské federace. Podívejme se na administrativní
členění - 46 krajů (oblast, singulární - oblast), 21 republik
(respubliki, singular - respublika), 4 autonomní okrugy
(avtonomnyye okrugi, singular - avtonomnyy okrug) - gorod) a
1 autonomní oblast (avtonomnaya oblast). Pokud jde o
ekonomiku, Rusko má tyto důležité průmyslové produkty:
kompletní sortiment těžebního a těžebního průmyslu
vyrábějícího uhlí, ropu, plyn, chemikálie a kovy; všechny formy
strojního stavitelství od válcovacích stolů až po vysoce výkonné
letadlové a kosmické vozy; obranného průmyslu (včetně radaru,
výroby raket, pokročilých elektronických součástek), stavby
lodí; vybavení silniční a železniční dopravy; komunikační
zařízení; zemědělské stroje, traktory a stavební zařízení; zařízení
na výrobu a přenos elektrické energie; lékařské a vědecké
přístroje; textil, potraviny, řemesla. Důležité zemědělské
produkty jsou Obilí, cukrové řepy, slunečnicových semen,
zeleniny, ovoce; hovězí maso, mléko. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropa a ropné produkty, zemní plyn,
kovy, dřevo a dřevařské výrobky, chemikálie a široká škála
civilních a vojenských výrobců a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Nizozemsko 10,5%, Čína 10,3%, Německo
7,8%, Turecko 5%, Itálie 4,4%, Bělorusko 4,3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou strojů, vozidel,
farmaceutických výrobků, plastů, polotovarů z kovu, masa,

ovoce a ořechů, nástroje, železo, ocel a nejdůležitější importní
partneři jsou Čína 21,6%, Německo 11%, USA 6,3%, Francie
4,8%, Itálie 4,4%, Bělorusko 4,3% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Rusko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější
je zde HDP na obyvatele (PPP): $27,900 (2017 odhad). To
znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná
o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 13.3%
(2015 odhad).
Mapa Rusko
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Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Rwanda. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Rwanda. Ale pojďme začít mapou, kterou má Rwanda:

Rwanda - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Rwanda? Začněme tímto: V
roce 1959, tři roky před nezávislostí od Belgie, většina etnické
skupiny, Hutus, svrhl vládnoucího Tutsiho krále. Během příštích
několika let bylo zabito tisíce Tutsiových a asi 150 000 lidí
vyhnaných do exilu v sousedních zemích. Děti těchto exulantů
později vytvořily povstaleckou skupinu, Rwandanskou
vlasteneckou frontu (RPF) a zahájily občanskou válku v roce
1990. Válka spolu s několika politickými a ekonomickými
otřesy zhoršila etnické napětí a vyvrcholila v dubnu 1994 ve
státě, orchestrovanou genocidou, ve které Rwandané zabilo až
milión svých spoluobčanů, včetně přibližně tří čtvrtin obyvatel
Tutsi. Genocida skončila později v tomtéž roce, kdy převážně
Tutsi RPF, působící z Ugandy a severní Rwandy, porazil armádu
národní a hutuské milice, a založil vládu národní jednoty pod
vedením RPF. Přibližně 2 miliony uprchlíků z Hutu - mnoho se
obávalo odškodnění Tutsi - uprchlo do sousedního Burundi,
Tanzanie, Ugandy a bývalého Zairea. Od té doby se většina
uprchlíků vrátila do Rwandy, ale několik dalších tisíc zůstalo v
sousední Demokratické republice Kongo (DRC, bývalý Zaire)
a vytvořilo extrémistické povstání, které se snažilo o obnovení
Rwandy, stejně jako RPF v roce 1990. Rwanda uspořádala
první volby v roce 1999 a své první postgénní prezidentské a
parlamentní volby v roce 2003. Rwanda v roce 2009
uspořádala společnou vojenskou operaci s konžskou armádou
v DRK, aby vyhnala extrémistické povstání Hutu a Kigali a

Kinshasa obnovily diplomatické vztahy . Rwanda také vstoupila
do Commonwealthu na konci roku 2009.
Geografie - Rwanda

Kde je na světě Rwanda? Umístění
této země je Střední Afrika, východně od Konžské
demokratické republiky, severně od Burundi. Rwanda má
celkovou plochu 26,338 km2, z čehož 24,668 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: většinou travnaté vrchoviny a
kopce; reliéf je hornatý s nadmořskou výškou klesá ze západu
na východ 1,598. Nejnižší bod země Rwanda je Řeka Rusizi
950 m, nejvyšší bod Volcan Karisimbi 4,519 m. A klima je ;
dvě deštivé období (únor až duben, listopad až leden); mírné v
horách s mrazem a sněhem možné.
Obyvatelé - Rwanda
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Rwanda. Počet obyvatel
je: 11,901,484. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo tady
žije? Hutu (Bantu), Tutsi (Hamitic), Twa (Pygmy). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Rwanda hovoří jazyky Kinyarwanda
(oficiální, univerzální obyvatelstvo Bantu) 93,2%, francouzština
(oficiální). A náboženství: protestantská 50,2% (včetně

adventistů 12% a dalších protestantských 38,2%), římských
katolíků 44,3%, muslimských 2%, dalších 0,9% 2,5%,
nespecifikováno. Kolik let je tady lidem? 19 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 64.3 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Jedna z
nejhustěji obydlených zemí Afriky; velké koncentrace bývají v
centrálních oblastech a podél břehu jezera Kivu na západě.
Hlavní městské oblasti v zemi Rwanda jsou: Kigali (hlavní
město) 1,257 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Rwanda
Hlavní město země Rwanda je Kigali a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 4 provincie (ve francouzštině - provincie, singulární provincie, v Kinyarwandě - intara pro singulární a množné číslo)
a 1 město (ve francouzštině - ville, v Kinyarwandě - umujyi);
Východně, Kigali, Nord (severní), Ouest (Západní), Sud (jižní).
Pokud jde o ekonomiku, Rwanda má tyto důležité průmyslové
produkty: cement, zemědělské produkty, drobní nápoje, mýdlo,
nábytek, obuv, plastové zboží, textil, cigarety. Důležité
zemědělské produkty jsou káva, čaj, pyrethrum (insekticid
vyrobený z chryzantémů), banány, fazole, čirok, brambory;
dobytek. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou káva,
čaj, kůže, cínové rudy a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Demokratická republika Kongo 31,3%, Kenya 15,7%,
Spojené arabské emiráty 13,8%, Švýcarsko 8,7%, Burundi
5,7% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny,
stroje a zařízení, ocel, ropné produkty, cement a stavební

materiál a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 21,2%,
Uganda 11,2%, Keňa 7,8%, Indie 7,4%, Spojené arabské
emiráty 5,8%, Tanzanie 5,3%. Jakým bohatstvím oplývá
Rwanda a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $2,100 (2017 odhad). Toto je velmi
malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 39.1% (2015 odhad).
Mapa Rwanda

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Svatá Helena, Ascension a
Tristan da Cunha. Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová
mapa a podrobná mapa země Svatá Helena, Ascension a
Tristan da Cunha. Ale pojďme začít mapou, kterou má Svatá

Helena, Ascension a Tristan da Cunha:

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha Přehled:
Co byste měli vědět o státě Svatá Helena, Ascension a
Tristan da Cunha? Začněme tímto: Saint Helena je britské
zámořské území složené ze Svaté Heleny a Ascension Islands a
ostrovní skupiny Tristan da Cunha. Svatá Helena: Neobydlená,
když poprvé objevila portugalština v roce 1502, byla svatá
Helena posádkou Britů během 17. století. To získalo slávu jako
místo vyhnanství Napoleona Bonaparta od roku 1815 až do
jeho smrti v roce 1821, ale jeho význam jako přístav volání
klesl po otevření Suezského kanálu v roce 1869. Během
Anglo-Boer války v Jižní Africe, několik tisíc Boer vězni byli na
ostrově omezeni mezi lety 1900 a 1903. Svatá Helena je jedno
z nejodlehlejších osídlených míst na světě. Britská vláda se v
roce 2005 zavázala vybudovat letiště na Svaté Heleně. Po více
než desetiletí zpoždění a výstavby, komerční letecká služba do
Jižní Afriky přes Namibii byla slavnostně otevřena v říjnu roku
2017. Týdenní služba do Saint Heleny z Johannesburgu přes
Windhoek v Namíbii trvá jen přes šest hodin (včetně zastávky
tankování ve Windhoku) a nahradí poštovní loď, pětidenní cestu
na ostrov každé tři týdny. Ascension Island: Tento neúrodný a
neobydlený ostrov byl objeven a pojmenován portugalštinou v
roce 1503. Britové obsadili ostrov v roce 1815, aby zabránili
záchraně Napoleona ze Svaté Heleny. Posloužila jako napájecí

stanice pro eskadru západní Afriky královského námořnictva na
hlídce proti otroctví. Ostrov zůstal pod kontrolou admirality až
do roku 1922, kdy se stala závislostí svaté Heleny. Během
druhé světové války, Spojené království povolilo Spojeným
státům, aby na letišti Ascension vytvořily letiště na podporu
transatlantických letů do Afriky a operací proti podmořským
operacím v jižním Atlantiku. V šedesátých letech se ostrov stal
důležitou vesmírnou stanicí pro USA. V roce 1982 byl
vzestupem pro britské síly během války v Falklandech nezbytná
oblast. Zůstává kritickým místem pro doplňování paliva v
leteckém mostě z Velké Británie do jižního Atlantiku. Na
ostrově se nachází jedna ze čtyř vyhrazených pozemních antén
(další jsou na Diego Garcia (Britské indické oceánské území),
Kwajalein (Marshallovy ostrovy) a na Cape Canaveral, Florida
(USA)), které napomáhají provozování systému Global
Positioning System GPS) navigační systém. NASA a letectvo
USA také provozují Autonomní dalekohled (MCAT) na úrovni
Ascension jako součást systému sledování hlubokých prostor
pro sledování orbitálních úlomků, což může být nebezpečí pro
kosmické lodě a astronauty. Tristan da Cunha: Skupina ostrovů
tvoří Tristan da Cunha, Nightingale, nepřístupný a ostrovy
Gough. Tristan da Cunha, pojmenovaný podle svého
portugalského objevitele (1506), byl britským vojskem v roce
1816, aby zabránil jakémukoli pokusu o záchranu Napoleona
ze Svaté Heleny. Gough a nepřístupné ostrovy byly označeny za
místa světového dědictví. Jižní Afrika pronajala místo pro
meteorologickou stanici na ostrově Gough. pojmenovaný podle
svého portugalského objevitele (1506), byl britským posádkou

v roce 1816, aby zabránil jakémukoli pokusu o záchranu
Napoleona ze Svaté Heleny. Gough a nepřístupné ostrovy byly
označeny za místa světového dědictví. Jižní Afrika pronajala
místo pro meteorologickou stanici na ostrově Gough.
pojmenovaný podle svého portugalského objevitele (1506), byl
britským posádkou v roce 1816, aby zabránil jakémukoli
pokusu o záchranu Napoleona ze Svaté Heleny. Gough a
nepřístupné ostrovy byly označeny za místa světového dědictví.
Jižní Afrika pronajala místo pro meteorologickou stanici na
ostrově Gough.
Geografie - Svatá Helena, Ascension a Tristan da
Cunha

Kde je na světě Svatá Helena,
Ascension a Tristan da Cunha? Umístění této země je ostrovy v
jižním Atlantském oceánu, uprostřed mezi Jižní Amerikou a
Afrikou; Ascension Island leží 1 300 km severozápadně od
Svaté Heleny; Tristan da Cunha leží 4.300 km jihozápadně od
Svaté Heleny. Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha má
celkovou plochu 394 km2, z čehož Saint Heleneznámo Island
122 km2; Ascension Island 88 km2; Tristan da Cunha island
group 184 km2 (includes Tristan (98 km2), Ineznámoccessible,
Nightingale, and Gough islands) je země. Jak bychom mohli

popsat terén této země? Tímto způsobem: ostrovy této skupiny
jsou vulkanického původu spojené s Atlantickým oceánem
Mid-Ocean Ridge. Nejnižší bod země Svatá Helena, Ascension
a Tristan da Cunha je Atlantický oceán 0 m, nejvyšší bod
Queen Mary's Peak na Tristan da Cunha 2 060 m; Zelená hora
na ostrově Ascension 859 m; Mount Actaeon na ostrově Saint
Helena 818 m. A klima je tropické mořské; mírné, temperované
obchodními větry,.
Obyvatelé - Svatá Helena, Ascension a Tristan da
Cunha
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Svatá Helena, Ascension
a Tristan da Cunha. Počet obyvatel je: 7,828. Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? afrického původu 50%, bílého 25%,
čínského 25%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Svatá Helena,
Ascension a Tristan da Cunha hovoří jazyky anglického. A
náboženství: protestantského 75,9% (zahrnuje Anglican 68,9,
baptist 2,1%, sedmý den Adventist 1,8%, Armáda spásy 1,7%,
Nová apoštolská 1,4%), svědectví Jehovova 4,1%, římský
katolík 1,2%, ostatní 2,5% (zahrnuje Bahá'í), nespecifikováno
0,8%, žádná 6,1%, žádná odpověď 9,4%. Kolik let je tady
lidem? 41.9 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 79.6 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Svatá Helena - populace je soustředěna v a
kolem hlavního města Jamestown na severozápadě, s dalším
významným klastrem v interiéru oblasti Longwood; Vzestup největší osada a umístění většiny obyvatel je Georgetown;

Tristan da Cunha - většina z téměř 300 obyvatel žije v severním
pobřežním městě Edinburgh ze Seven Seas. Hlavní městské
oblasti v zemi Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha jsou:
Jamestown (hlavní město) 1,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Svatá Helena, Ascension a
Tristan da Cunha
Hlavní město země Svatá Helena, Ascension a Tristan da
Cunha je Jamestown a typ vlády Parlamentní demokracie
(Legislativní rada); omezené samosprávné zámořské území
Spojeného království. Podívejme se na administrativní členění 3 správní oblasti; Vzestup, Svatá Helena, Tristan da Cunha.
Pokud jde o ekonomiku, Svatá Helena, Ascension a Tristan da
Cunha má tyto důležité průmyslové produkty: konstrukce,
řemesla (nábytek, krajky, ozdobný dřeva), rybolov,
sběratelských poštovní známky. Důležité zemědělské produkty
jsou káva, kukuřice, brambory, zelenina; ryby, humry;
hospodářská zvířata; timbe. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou ryb (zmrazené, konzervy, a sůl suší pruhované,
tuňák), káva, ruční a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
neznámo. Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny,
nápoje, tabák, topné oleje, krmivo pro zvířata, stavebních
materiálů, motorových vozidel a jejich částí, strojů a dílů a
nejdůležitější importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím
oplývá Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $7,800 (FY09/10 odhad). To je poměrně
nízké číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na

místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Svatý Kryštof a Nevis
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Svatý Kryštof a Nevis.

Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Svatý Kryštof a Nevis. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Svatý Kryštof a Nevis:

Svatý Kryštof a Nevis - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Svatý Kryštof a Nevis?
Začněme tímto: Indiáni Caribů strávili stovky let předtím, než
Britové začali osídlit ostrovy Západní Indie. V roce 1967 se
ostrovní území Saint Christopher-Nevis-Anguilla stalo
přidruženým státem Velké Británie s plnou vnitřní autonomií.
Ostrov Anguilla se vzbouřil a byl povolen odstupovat v roce
1971. Zbývající ostrovy získaly nezávislost v roce 1983 jako
Svatý Kryštof a Nevis. V roce 1998 se referendum o Nevisu
oddělené od Svatého Kryštofa podařilo dosáhnout
dvojtretinové většiny hlasů. Nevis pokračuje v úsilí o oddělení
od Svatého Kryštofa.
Geografie - Svatý Kryštof a Nevis

Kde je na světě Svatý Kryštof a
Nevis? Umístění této země je Karibik, ostrovy v Karibském
moři, asi jedna třetina cesty z Puerto Rico do Trinidadu a
Tobaga. Svatý Kryštof a Nevis má celkovou plochu 261 km2

(Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2), z čehož 261 km2 je
země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: sopečný s horských
interiérů. Nejnižší bod země Svatý Kryštof a Nevis je Karibské
moře 0 m, nejvyšší bod Liamuiga 1156 m. A klima je tropické,
temperované stálým mořským vánkem; malé sezónní změny
teploty; období dešťů (květen až listopad).
Obyvatelé - Svatý Kryštof a Nevis
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Svatý Kryštof a Nevis.
Počet obyvatel je: 52,715 (7/2017 odhad). Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? převážně černá; někteří Britové,
portugalský, a libanonský. Jaké jsou tu požívané jazyky? Svatý
Kryštof a Nevis hovoří jazyky Anglický (oficiální). A
náboženství: anglikán, jiný protestant, římský katolík. Kolik let
je tady lidem? 35 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 75.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: populace klastry se nacházejí v malých městech
se nacházejí na periferii obou ostrovech. Hlavní městské oblasti
v zemi Svatý Kryštof a Nevis jsou: Basseterre (kapitál) 14,000
(2014).
Vláda a ekonomika - Svatý Kryštof a Nevis
Hlavní město země Svatý Kryštof a Nevis je Basseterre a
typ vlády federální parlamentní demokracie (Národní
shromáždění) v rámci ústavní monarchie; oblast společenství
Commonwealth. Podívejme se na administrativní členění - 14
farnosti; Kostel Církev Nichola, Saint Anne Sandy Point, Saint

George Basseterre, Saint George Gingerland, Saint John
Windward, Saint John Capesterre, Saint John Figres, Saint
Mary Cayon, Saint Paul Capesterre, Saint Paul Charlestown,
Saint Peter Basseterre, Středomořský ostrov Saint Thomas,
Trinity Palmetto Point. Pokud jde o ekonomiku, Svatý Kryštof
a Nevis má tyto důležité průmyslové produkty: turistika, bavlna,
sůl, kopra, oblečení, obuv, nápoje. Důležité zemědělské
produkty jsou Cukrové třtiny, rýže, jam, zelenina, banány;
rybářská. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
potraviny, elektronika, nápoje, tabák a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou US 49,6%, Polsko 15,2%, Turecko
11,6% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou strojní
zařízení, potraviny, pohonné hmoty a nejdůležitější importní
partneři jsou USA 56,8%, Trinidad a Tobago 6,8%, Kypr
6,2%. Jakým bohatstvím oplývá Svatý Kryštof a Nevis a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $26,800 (2017 odhad). To znamená, že
životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Svatý Kryštof a Nevis
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Svatá Lucie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Svatá Lucie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Svatá Lucie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Svatá Lucie:

Svatá Lucie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Svatá Lucie? Začněme tímto:
Ostrov, s jeho jemným přírodním přístavem v Castries, byl
napaden mezi Anglií a Francií během 17. a počátku 18. století
(změna držení 14 krát); to bylo nakonec postoupeno do Velké
Británie v 1814. I po zrušení otroctví na jeho plantážích v 1834,
Saint Lucia zůstal zemědělský ostrov, oddaný produkovat
tropické komoditní plodiny. Samospráva byla udělena v roce
1967 a nezávislost v roce 1979.
Geografie - Svatá Lucie

Kde je na světě Svatá Lucie?
Umístění této země je Karibik, ostrov mezi Karibským mořem a
severním Atlantickým oceánem, severně od Trinidadu a
Tobaga. Svatá Lucie má celkovou plochu 616 km2, z čehož
606 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: sopečný a
hornatý se širokými, úrodnými údolími. Nejnižší bod země
Svatá Lucie je Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Mount Gimie
948 m. A klima je tropické, moderované severovýchodním
větrem obchodu; suchá sezóna Leden až duben, období dešťů
Květen až srpen.

Obyvatelé - Svatá Lucie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Svatá Lucie. Počet
obyvatel je: 164,994 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? černý / africký sestup 85,3%, smíšené
10,9%, východní indián 2,2%, ostatní 1,6%, nespecifikováno
0,1% (2010 est .). Jaké jsou tu požívané jazyky? Svatá Lucie
hovoří jazyky Angličtina (oficiální), francouzština patois. A
náboženství: (Včetně adventistů sedmého dne 10,4%, letnic
8,9%, baptistů 2,2%, anglikánských 1,6%, církve boží 1,5%,
jiných protestantských 0,9%), dalších křesťanů 3,4% (včetně
evangelických 2,3% Svědek Jehovovi 1,1%), Rastafarián
1,9%, ostatní 0,4%, žádná 5,9%, nespecifikovaná 1,4% (v
roce 2010). Kolik let je tady lidem? 34.8 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 77.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina obyvatel se
nachází na okraji ostrova. větší koncentrace na severu kolem
hlavního města Castries. Hlavní městské oblasti v zemi Svatá
Lucie jsou: Castries (kapitál) 22 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Svatá Lucie
Hlavní město země Svatá Lucie je Castries a typ vlády
parlamentní demokracie (parlament) pod ústavní monarchií;
oblast společenství Commonwealth. Podívejme se na
administrativní členění - 10 okresů; Anse-la-Raye, Canaries,
Castries, Choiseul, Dennery, Gros-Islet, Labori, Micoud,
Soufriere, Vieux-Fort. Pokud jde o ekonomiku, Svatá Lucie má
tyto důležité průmyslové produkty: turistika; oblečení, montáž
elektronických součástek, nápojů, vlnité lepenky, zpracování

vápna, zpracování kokosového. Důležité zemědělské produkty
jsou Banány, kokosové ořechy, zelenina, citrusy, kořenové
plodiny, kakaová. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
banánů 41%, oděvy, kakao, avokádo, mango, kokosový olej
(2010 est.) a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US
48,8%, Trinidad a Tobago 14,1%, Velká Británie 11,2%,
Maledivy 4,7% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
potraviny, průmyslové výrobky, stroje a dopravní prostředky,
chemikálie, pohonné hmoty a nejdůležitější importní partneři
jsou USA 39,8%, Trinidad a Tobago 18%, Spojené království
6,7%, Japonsko 4%. Jakým bohatstvím oplývá Svatá Lucie a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $13,500 (2017 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Svatá Lucie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Saint-Pierre a Miquelon
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Saint-Pierre a Miquelon.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Saint-Pierre a Miquelon. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Saint-Pierre a Miquelon:

Saint-Pierre a Miquelon - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Saint-Pierre a Miquelon?
Začněme tímto: Nejprve usadili Francouzi na počátku 17.
století, ostrovy představují jediný pozůstatek francouzského
kdysi obrovského severoamerického majetku. V roce 2003
získali status zámořské obce.
Geografie - Saint-Pierre a Miquelon

Kde je na světě Saint-Pierre a
Miquelon? Umístění této země je Severní severní Amerika,
ostrovy v severním Atlantském oceánu, jižně od
Newfoundlandu (Kanada). Saint-Pierre a Miquelon má
celkovou plochu 242 km2, z čehož 242 km2 je země. Takže to
je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: převážně neplodná skála. Nejnižší bod
země Saint-Pierre a Miquelon je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší
bod Morne de la Grande Montagne 240 m. A klima je studené
a mokré, se značnou mlhou a mlhou ; jaro a podzim jsou často

větrné.
Obyvatelé - Saint-Pierre a Miquelon
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Saint-Pierre a Miquelon.
Počet obyvatel je: 5,533 (7/2017 odhad). Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? Basques a Bretons (francouzští rybáři).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Saint-Pierre a Miquelon hovoří
jazyky Francouzský (oficiální). A náboženství: římský katolík
99%, jiný 1%. Kolik let je tady lidem? 46.5 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 80.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina
obyvatel se nachází na ostrově Saint Pierre; malá osada se
nachází na severním konci ostrova Miquelon. Hlavní městské
oblasti v zemi Saint-Pierre a Miquelon jsou: Saint-pierre
(kapitál) 5 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Saint-Pierre a Miquelon
Hlavní město země Saint-Pierre a Miquelon je Saint-Pierre
a typ vlády parlamentní demokracie (Územní rada); zámořská
sbírka Francie. Podívejme se na administrativní členění - žádné
(územní zámořské sdružení Francie); poznámka - neexistují
první správní rozdělení podle definice vlády USA, ale ve
druhém pořadí existují 2 obce - Saint Pierre, Miquelon. Pokud
jde o ekonomiku, Saint-Pierre a Miquelon má tyto důležité
průmyslové produkty: rybářská a zásobovací základna pro
rybářské loďstvo; cestovní ruch. Důležité zemědělské produkty
jsou zeleniny; drůbež, skot, ovce, prasata; rybářská.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ryby a produkty z

ryb, sójové boby, krmivo pro zvířata, měkkýši a korýši, líh a
norkové kůže a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
neznámo. Nejdůležitější importní komodity jsou maso, oděvy,
palivo, elektrická zařízení, stroje, stavební materiály a
nejdůležitější importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím
oplývá Saint-Pierre a Miquelon a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $34,900
(2006 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: neznámo%.
Mapa Saint-Pierre a Miquelon

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Svatý Vincenc a Grenadiny
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Svatý Vincenc a Grenadiny.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Svatý Vincenc a Grenadiny. Ale pojďme začít
mapou, kterou má Svatý Vincenc a Grenadiny:

Svatý Vincenc a Grenadiny - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Svatý Vincenc a Grenadiny?
Začněme tímto: Odolnost domácími Caribsmi zabránila
kolonizaci na Saint Vincent do roku 1719. ve Velké Británii pro
většinu 18. století, ostrov byl postoupen k druhému v 1783.
Mezi 1960 a 1962, svatý Vincent a Grenadines byl samostatný
administrativní jednotkou Federace západní Indie. Autonomie
byla udělena v roce 1969 a nezávislost v roce 1979.
Geografie - Svatý Vincenc a Grenadiny

Kde je na světě Svatý Vincenc a
Grenadiny? Umístění této země je Caribbean, ostrovy mezi
Karibské moře a severní Atlantský oceán, severně od Trinidadu
a Tobaga. Svatý Vincenc a Grenadiny má celkovou plochu 389
km2 (Saint Vincent 344 km2), z čehož 389 km2 je země. Takže
to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: vulkanické, hornaté. Nejnižší bod
země Svatý Vincenc a Grenadiny je Karibské moře 0 m,
nejvyšší bod La Soufriere 1234 m. A klima je tropických; malé
sezónní změny teploty; deštivé období (květen až listopad).
Obyvatelé - Svatý Vincenc a Grenadiny

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Svatý Vincenc a
Grenadiny. Počet obyvatel je: 102,089 (7/2017 odhad). Takže
zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije? černá 66%, smíšená 19%
Východní indický 6%, evropský 4%, Carib Amerindian 2%,
jiný 3%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Svatý Vincenc a
Grenadiny hovoří jazyky anglicky, francouzský patois. A
náboženství: Protestant 75% (anglikánský 47%, metodista
28%), římský katolík 13%, jiný (zahrnuje hinduisty, adventisté
sedmého dne, Protestant) 12%. Kolik let je tady lidem? 33.6
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 75.5 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Většina obyvatelstva je soustředěna v okolí hlavního města
Kingstownu. Hlavní městské oblasti v zemi Svatý Vincenc a
Grenadiny jsou: (hlavního města) 27,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Svatý Vincenc a Grenadiny
Hlavní město země Svatý Vincenc a Grenadiny je
Kingstown a typ vlády Parlamentní demokracie (dům
shromáždění)
konstituční
monarchie;
království
Commonwealthu. Podívejme se na administrativní členění - 6
farnosti; Charlotte, Grenadiny, Saint Andrew, Saint David, Saint
George, Saint Patrick. Pokud jde o ekonomiku, Svatý Vincenc
a Grenadiny má tyto důležité průmyslové produkty: turistika;
zpracování potravin, cement, nábytek, oblečení, škrob. Důležité
zemědělské produkty jsou Banány, kokosové ořechy, koření;
malé množství skotu, ovcí, prasat, koz; rybářská.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou banány, eddoes a
dasheen (taro), škrobu bramborové; tenisové rakety a

nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Barbados 18,3%,
Svatá Lucie 17,6%, Antigua a Barbuda 14,8%, Trinidad a
Tobago 12,3%, Dominika 9,5%, Svatý Kryštof a Nevis 7,3%,
Grenada 5,9% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
potraviny, stroje a zařízení, hnojiv, minerálů a paliv a
nejdůležitější importní partneři jsou US 44%, Trinidad a Tobago
14,1%, Spojené království 6,5%, Francie 4,8% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Svatý Vincenc a Grenadiny a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$11,600 (2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Svatý Vincenc a Grenadiny

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Samoa
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Samoa. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Samoa. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Samoa:

Samoa - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Samoa? Začněme tímto: Nový
Zéland obsadil německý protektorát západní Samoa při
vypuknutí první světové války v roce 1914. Pokračovala ve
správě ostrovů jako mandát a poté jako důvěryhodné území až
do roku 1962, kdy se ostrovy staly prvním polynézským
státem, který obnovil nezávislost v 20. století. V roce 1997
země odešla ze svého názvu "západní".
Geografie - Samoa

Kde je na světě Samoa? Umístění
této země je Oceánie, skupina ostrovů v jižním Tichém oceánu,
asi na půli cesty mezi Havajem a Novým Zélandem. Samoa má
celkovou plochu 2,831 km2, z čehož 2,821 km2 je země. Takže
to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: dva hlavní ostrovy (Savaii, Upolu) a
několik menších ostrovů a neobývaných ostrůvků; úzká
pobřežní rovina s vulkanickými, drsnými horami v. Nejnižší bod
země Samoa je Tichém oceánu 0 m, nejvyšší bod Mount Silisili
1 857 m. A klima je tropický; období dubna až dubna, období
sucha (květen až říjen),.
Obyvatelé - Samoa

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Samoa. Počet obyvatel
je: 200,108 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Samoan 92,6%, Euronesians osoby evropské a
polynézské krve) 7%, Evropané 0,4% (2001 sčítání lidu). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Samoa hovoří jazyky Samoan
(Polynésie) (oficiální), Angličtina. A náboženství: Protestant
57,4% (kongregacionista 31,8%, metodista 13,7%,
shromáždění boha 8%, adventisté sedmého dne 3,9%), římský
katolík 19,4%, mormon 15,2%, centrum uctívání 1,7%, ostatní
křesťané 5,5%, jiní 0,7% %, nespecifikováno 0,1% (2011
est.). Kolik let je tady lidem? 24.4 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 74
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: asi tři čtvrtiny obyvatel žije na
ostrově Upolu. Hlavní městské oblasti v zemi Samoa jsou:
APIA (kapitál) 37,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Samoa
Hlavní město země Samoa je Apia a typ vlády parlamentní
republika. Podívejme se na administrativní členění - 11 okresů;
A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua, Fa'asaleleaga, Gaga'emauga,
Gagaifomauga, Palauli, Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti,
Vaisigano. Pokud jde o ekonomiku, Samoa má tyto důležité
průmyslové produkty: zpracování potravin, stavební materiály,
auto díly. Důležité zemědělské produkty jsou tis .) Kokosové
ořechy, nonu, banány, taro, sladké kakao, káva, kakaové.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ryby, kokosový
olej a smetana, díly, oděvy, včelí a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Australia 30,2%, Americká Samoa 21,7%,

Afghánistán 11,2%, NZ 10,1%, USA 5,6% (2016),.
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a zařízení,
průmyslové dodávky, potraviny a nejdůležitější importní partneři
jsou NZ 23%, Singapore 14%, Čína 13,5%, USA 10,2 %,
Austrálie 9,9%, Fidži 6,3%, Japonsko 5% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Samoa a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $5,700 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby:
neznámo%.
Mapa Samoa

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Svatý Tomáš a Princův ostrov.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Svatý Tomáš a Princův ostrov. Ale pojďme začít
mapou, kterou má Svatý Tomáš a Princův ostrov:

Svatý Tomáš a Princův ostrov - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Svatý Tomáš a Princův ostrov?
Začněme tímto: Objevené a proslulé Portugalskem v pozdní 15.
století, ekonomika založená na cukru na ostrově ustoupila v 19.
století kávu a kakaovi - všichni pěstovali s africkou plantážní
otrockou prací, jejíž forma se přeměnila do 20. století. Zatímco
nezávislost byla dosažena v roce 1975, demokratické reformy
nebyly zavedeny až do konce 80. let. Země měla své první
svobodné volby v roce 1991, ale časté vnitřní spory mezi
různými politickými stranami způsobily v letech 1995, 1998,
2003 a 2009 opakované změny ve vedení a čtyři neúspěšné
pokusy o převrat. v hlasování o nedůvěře, aby zvrhli většinovou
vládu bývalého předsedy vlády Patrice Trovoady, ale v roce
2014 se do úřadu vrátily parlamentní volby. Prezident Evaristo
Carvalho, téže politické strany jako předseda vlády Trovoada,
byl zvolen v září 2016, označující vzácný případ, v němž
zastávají funkce prezidenta a předsedy vlády stejná strana.
Nové objevy ropy v Guinejském zálivu mohou přitáhnout
pozornost k malému ostrovnímu státu.
Geografie - Svatý Tomáš a Princův ostrov

Kde je na světě Svatý Tomáš a
Princův ostrov? Umístění této země je Střední Afrika, ostrovy v
Guinejském zálivu, severně od rovníku, západně od Gabonu.
Svatý Tomáš a Princův ostrov má celkovou plochu 964 km2, z
čehož 964 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
vulkanický, hornatý. Nejnižší bod země Svatý Tomáš a Princův
ostrov je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Pico de Sao Tome
2 024 m. A klima je tropických; horké, vlhké; jedna deštivá
období (říjen až květen).
Obyvatelé - Svatý Tomáš a Princův ostrov
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Svatý Tomáš a Princův
ostrov. Počet obyvatel je: 201,025 (7/2017 odhad). Takže zde
nežije příliš lidí. Kdo tady žije? (otrokyně osvobozených
otroků), servicais (smluvní dělníci z Angola, Mozambik a Cabo
Verde), tongové (děti servílií narozené na ostrovech), Evropané
(především portugalští), Asiaté (většinou čínština). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Svatý Tomáš a Princův ostrov hovoří jazyky
Portugalština 98,4% (oficiální), Forro 36,2%, Cabo Verdian
8,5%, Francouzština 6,8%, Angolar 6,6%, Angličtina 4,9%,
Lunguie 1%, ostatní (včetně znakového jazyka) 2,4%. A

náboženství: Katolík 55,7%, Adventist 4,1 %, Boží
shromáždění 3,4%, Nové apoštolské 2,9%, Mana 2,3%,
Univerzální Boží království 2%, Svědek Jehovových 1,2%,
ostatní 6,2%, žádná 21,2%, nespecifikováno 1% (2012 est.).
Kolik let je tady lidem? 18.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 65.3
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Svatý Tomáš, hlavní město, má
zhruba čtvrtinu populace národa; Santo Antonio je největší
město na Principe; severní oblasti obou ostrovů mají nejvyšší
hustotu obyvatelstva. Hlavní městské oblasti v zemi Svatý
Tomáš a Princův ostrov jsou: SAO TOME (hlavní město)
71,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Svatý Tomáš a Princův ostrov
Hlavní město země Svatý Tomáš a Princův ostrov je Sao
Tome a typ vlády poloprezidentská republika. Podívejme se na
administrativní členění - 2 provincie; Principe, Svatý Tomáš.
Pokud jde o ekonomiku, Svatý Tomáš a Princův ostrov má tyto
důležité průmyslové produkty: lehká konstrukce, textil, mýdlo,
pivo, zpracování ryb, timbe. Důležité zemědělské produkty jsou
Kakaa, kokosových ořechů, palmových jader, fazole; drůbež;
rybí. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou kakao 80%,
kopra, káva, palmový olej (2010 est.) a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Německo 23,3%, Nizozemsko
13,8%, v Portugalsku 10%, Angola 6,4%, Jižní Korea 5,2%,
Peru 4,5%, Dominikánská republika 4,1% (2016),.
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a elektrická
zařízení, potravinářské výrobky, ropné produkty a nejdůležitější

importní partneři jsou Portugalsko 58,8%, Angola 15,2%, Čína
5,3% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Svatý Tomáš a Princův
ostrov a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $3,200 (2017 odhad). Toto je velmi
malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 66.2% (2009 odhad).
Mapa Svatý Tomáš a Princův ostrov

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Saúdská Arábie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Saúdská Arábie. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa

země Saúdská Arábie. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Saúdská Arábie:

Saúdská Arábie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Saúdská Arábie? Začněme
tímto: Saúdská Arábie je rodným místem islámu a domovem
dvou nejposvátnějších islámů v Mekce a Medině. Královým
oficiálním názvem je Custodian ze dvou Svatých mešit. Moderní
saúdský stát založil v roce 1932 ABD AL-AZIZ bin Abd alRahman Al SAUD (Ibn Saud) po 30-leté kampani sjednotit
většinu Arabského poloostrova. Jeden z jeho mužských
potomků řídí zemi dnes, jak to vyžaduje zákon o zemi z roku
1992. Po vpádu Iráku do Kuvajtu v roce 1990 Saúdská
Arábie přijala kuvajtskou královskou rodinu a 400 000
uprchlíků a zároveň umožnila západním a arabským jednotkám
nasadit na své půdě pro osvobození Kuvajtu v následujícím
roce. Pokračující přítomnost zahraničních vojsk na Saúdské
půdě po osvobození Kuvajtu se stala zdrojem napětí mezi
královskou rodinou a veřejností až do doby, než všechny
operační jednotky USA opustily zemi v roce 2003. Velké
teroristické útoky v květnu a listopadu 2003 podnítily silnou
pokračující kampaň proti domácímu terorismu a extremismu.
Od roku 2005 do roku 2015 král Abdalláh postupně
modernizoval království. Na základě osobní ideologie a
politického pragmatismu představil řadu sociálních a
ekonomických iniciativ, včetně rozšiřování zaměstnanosti a

sociálních příležitostí pro ženy, přilákání zahraničních investic,
posílení úlohy soukromého sektoru v ekonomice a odrazování
podniků od přijímání zahraničních pracovníků. Saúdská Arábie
v průběhu Arabského jara v roce 2011 prokázala protesty,
nikoliv však úroveň krveprolití, která se projevila v protestách
jinde v regionu. Šiji muslimové ve východní provincii
protestovali především proti zadržování politických vězňů,
endemické diskriminaci a akci Bahrajnu a saúdské vlády v
Bahrajnu. Rijád podnikl opatrný, ale pevný přístup tím, že zatkl
několik demonstrantů, ale většinu z nich rychle uvolnil a použil
své státní sponzorované duchovní, aby čelili politickému a
islamistickému aktivismu. Vláda uspořádala své první volby v
letech 2005 a 2011, kdy Saudové volili do volebních obvodů
volit městské radní. V prosinci 2015 bylo ženám dovoleno volit
a kandidovat poprvé v komunálních volbách s 19 místy, které
získaly místo. Král Salman bin Abd al-Aziz Al Saud vystoupil
na trůn v roce 2015 a dal první příchod nové generace,
Mohamed BIN NAIF bin Abd al-Aziz Al Saud, v řadě
posloupnosti jako korunního prince. Svému synovi jmenoval
Muhammad BIN Salman bin Abd al-Aziz Al Saud jako
náměstka korunního prince. V březnu 2015 vedla Saúdská
Arábie koalici deseti zemí ve vojenské kampani k obnovení
vlády Jemenu, která byla vyloučena hutskými sílami spojenými s
bývalým prezidentem ALI Abdulláh al-Salihem. Válka v
Jemenu způsobila civilní ztráty a nedostatek základních zásob,
což vyvolalo značnou mezinárodní kritiku. V prosinci 2015
oznámil náměstek korunního prince Muhammad BIN Salman
Saúdská Arábie v čele 34-členné islámské koalice k boji proti

terorismu (od té doby se rozrostla na 41 národů). V lednu
2016, Saúdská Arábie popravila 47 osob na základě obvinění z
terorismu, včetně šiitského muslimského duchovního NIMR alNimra. Íránští demonstranti překonali saúdské diplomatické
zázemí v Íránu, aby protestovali proti popravě al-NIMR a že
saúdská vláda reagovala tím, že ukončila diplomatické vztahy s
Íránem. Země zůstává předním výrobcem ropy a zemního plynu
a v roce 2015 má asi 16% světových zásob ropy. Vláda i
nadále usiluje o hospodářské reformy a diverzifikaci, a to
zejména od přistoupení Saúdské Arábie k WTO v roce 2005,
a podporuje zahraniční investice do království. V dubnu 2016
oznámila saúdská vláda široký soubor sociálně-ekonomických
reforem, známých jako Vision 2030. Nízké globální ceny ropy
během let 2015 a 2016 výrazně snížily vládní příjmy Saúdské
Arábie. V reakci na to vláda snížila dotace na vodu, elektřina a
benzin; snížené kompenzace vládních zaměstnanců; a oznámil
omezené nové pozemkové daně. Ve spolupráci s OPEC a
některými klíčovými zeměmi mimo OPEC se Saúdská Arábie
dohodla na snížení produkcí ropy na počátku roku 2017, aby
regulovala nabídku a pomohla zvýšit celosvětové ceny.
Geografie - Saúdská Arábie

Kde je na světě Saúdská Arábie?

Umístění této země je Blízký východ, hraničící s Perským
zálivem a Rudým mořem, severně od Jemenu. Saúdská Arábie
má celkovou plochu 2,149,690 km2, z čehož 2,149,690 km2 je
země. Takže to je velmi velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: převážně písečná poušť.
Nejnižší bod země Saúdská Arábie je Perský záliv 0 m,
nejvyšší bod Jabal Sawda 3 133 m. A klima je drsná suchá
poušť s velkými teplotními extrémy.
Obyvatelé - Saúdská Arábie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Saúdská Arábie. Počet
obyvatel je: 28,571,770 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? Arabský 90%, afro-asijský 10%. Jaké jsou
tu požívané jazyky? Saúdská Arábie hovoří jazyky arabský
(oficiální). A náboženství: muslimský (oficiální, občané jsou 8590% sunnitští a 10-15% šiitci). Sikh) (v roce 2012). Kolik let je
tady lidem? 27.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 75.5 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Historicky populace, která byla převážně
kočovná nebo polokomunikační, saúdská populace stala více
usazena, protože ropa byla objevena ve třicátých letech
minulého století; většina ekonomických aktivit - a s nimi i
obyvatelé země - je soustředěna v široké oblasti uprostřed
poloostrova, od Ad Dammam na východě přes Rijádu ve
vnitrozemí až po Mekku-Medinu na západě poblíž Rudého
moře. Hlavní městské oblasti v zemi Saúdská Arábie jsou: Rijád
(hlavní město) 6,195 milionu; Jeddah 4,076 milionů; Mecca

1.771 milionů; Medina 1,28 milionu; Ad Dammam 1,064
milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Saúdská Arábie
Hlavní město země Saúdská Arábie je Rijád a typ vlády
absolutní monarchie. Podívejme se na administrativní členění 13 provincií (mintaqat, singular - mintaqah); Al-Bahá, al-Húdud
ash Shamaliyah, Al Jawf, Al Madinah (Medina), Al Qasim, Ar
Riyad, Najran, Tabuk. Pokud jde o ekonomiku, Saúdská
Arábie má tyto důležité průmyslové produkty: výroba ropy,
ropná rafinace, základní petrochemie, amoniak, průmyslové
plyny, hydroxid sodný (louh sodný), cement, hnojiva, plasty,
kovy, opravy komerčních lodí, opravy komerčních letadel,
stavebnictví. Důležité zemědělské produkty jsou Pšenice,
ječmen, rajčata, melouny, data, citrusy; skopové, vejce, mléko.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa a ropné
produkty 90% . a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Čína 13,6%, Japonsko 11,3%, Indie 10,7%, USA 9,8%, Jižní
Korea 9,1%, Singapur 4,7% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, motorová
vozidla, textilní a nejdůležitější importní partneři jsou Čína
16,2%, USA 15% 6,3%, Japonsko 5,3%, Spojené arabské
emiráty 5%, Jižní Korea 4,3% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Saúdská Arábie a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $55,300 (2017
odhad). To znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí

chudoby: neznámo%.
Mapa Saúdská Arábie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Senegal
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Senegal. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Senegal. Ale pojďme začít mapou, kterou má Senegal:

Senegal - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Senegal? Začněme tímto:
Francouzské kolonie Senegalu a francouzského Súdánu byly
sloučeny v roce 1959 a poskytly nezávislost v roce 1960 jako
Mali federace. Svaz se rozpadl po několika měsících. Senegal
se připojil k Gambii, aby vytvořil nominální konfederaci
Senegambie v roce 1982. Předpokládaná integrace obou zemí
nebyla nikdy realizována a unie byla rozpuštěna v roce 1989.
Hnutí Demokratických sil v Casamance vedlo nízkoúrovňové
separatistické povstání v jižní Senegalu od osmdesátých let.
Několik mírových dohod se nepodařilo vyřešit konflikt, ale
neoficiální příměří zůstává do značné míry v platnosti od roku
2012. Senegal zůstává jednou z nejstabilnějších demokracií v
Africe a má dlouhou historii účasti na mezinárodním mírovém a
regionálním zprostředkování. Senegalu vládl socialistická strana
po dobu 40 let, dokud Abdoulaye WADE nebyl v roce 2000
zvolen prezidentem. V roce 2007 byl znovu zvolen a během
svých dvou termínů pozměnil senegalskou ústavu více než
desetkrát, aby zvýšil výkonnou moc a oslabil opozici. Jeho
rozhodnutí jít na třetí volební období prezidenta vyvolalo velký
odpor veřejnosti, který vedl k jeho porážce v březnu 2012
odběru s Macky SALL, jehož termín trvá do roku 2019.
Ústavní referendum v roce 2016 zkrátilo termín na pět let s
maximálně dvěma po sobě jdoucími podmínky budoucích
prezidentů.

Geografie - Senegal

Kde je na světě Senegal? Umístění
této země je Západní Afrika sousedící se severním Atlantickým
oceánem mezi Guinea-Bissau a Mauritánií. Senegal má
celkovou plochu 196,722 km2, z čehož 192,530 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: obecně nízké, rolovací, pláně
stoupající do podhůří v jihovýchodní. Nejnižší bod země
Senegal je Atlantický oceán 0 m, nejvyšší bod nejmenované
převýšením 2,8 km jihovýchodně od Nepen Diaka 648 m. A
klima je tropických; horké, vlhké; období dešťů (květen až
listopad) má silné jihovýchodní větry; suché období (prosinec až
duben) dominují horké, suché, Harmattan větru.
Obyvatelé - Senegal
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Senegal. Počet obyvatel
je: 14,668,522 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Wolof 38,6%, Pular 26,6%, Serer
14,9%, Mandinka 4,6%, Jola 4,1%, Soninke 2,3%, ostatní
8,9% (včetně Evropanů a osob libanonského původu) (201011 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Senegal hovoří jazyky
Francouzština (oficiální) Pular, Jola, Mandinka, Serer,

Musinkem Soninke. A náboženství: 95,3% (nejvíce se drží
jedné ze čtyř hlavních bratrství Sufi), křesťanů 4,3% (převážně
římsko katolík), animistu 0,4% (2010-11 est.). Kolik let je tady
lidem? 18.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 62.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: populace je soustředěna na západě, přičemž
Dakar zakotvuje dobře definovanou oblast jádra; přibližně 70%
populace je venkovské. Hlavní městské oblasti v zemi Senegal
jsou: Dakar (hlavní město) 3,52 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Senegal
Hlavní město země Senegal je Daka a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 14 regionů (regionů, singulárních regionů); Dakar, Diourbel,
Fatick, Kaffrín, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga, Matam,
Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies, Ziguincho. Pokud
jde o ekonomiku, Senegal má tyto důležité průmyslové
produkty: a zpracování ryb, těžba fosfátů, výroba hnojiv,
rafinace ropy, zirkon a těžba zlata, stavební materiály, stavba
lodí a repai. Důležité zemědělské produkty jsou arašídy, proso,
kukuřice, čirok, rýže, bavlna, rajčata, zelenina; dobytek,
drůbež, prasata; zpracování ryb. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou ryby, arašídy, ropné produkty, fosfáty, bavlna
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Mali 18,2%,
Švýcarsko 10,6%, Indie 8,2%, Čína 5% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou potraviny a nápoje, investiční zboží,
pohonné hmoty a nejdůležitější importní partneři jsou Francie
15,9%, Čína 10,3%, Nigérie 7,8%, Indie 7,6% , Španělsko

4,9% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Senegal a jak bohatí
jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele
(PPP): $2,700 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 46.7% (2011 odhad).
Mapa Senegal

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Srbsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Srbsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země

Srbsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Srbsko:

Srbsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Srbsko? Začněme tímto:
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců vzniklo v roce 1918; její
jméno bylo v roce 1929 změněno na Jugoslávii. Komunistické
partyzány se postavili proti okupaci a rozdělení osy Jugoslávie
od roku 1941 do roku 1945 a bojovali proti národním
odpůrcům a spolupracovníkům. Vojenské a politické hnutí
vedené Josipem Brozem "TITO" (partizané) převzaly plnou
kontrolu nad Jugoslávii, když jejich domácí soupeři a okupanti
byli poraženi v roce 1945. Ačkoli komunisté, TITO a jeho
nástupci (Tito zemřel v roce 1980) se podařilo řídit vlastní cesta
mezi zeměmi Varšavské smlouvy a Západem pro další čtyři a
půl desetiletí. V roce 1989 se Slobodan Miloševič stal
prezidentem Republiky Srbsko a jeho ultranacionalistické výzvy
k srbské nadvládě vedly k násilnému rozpadu Jugoslávie na
etnické linie. V roce 1991, Chorvatsko, Slovinsko, a
Makedonie vyhlásila nezávislost, po níž následovala Bosna v
roce 1992. Zbývající republiky Srbska a Černé Hory vyhlásily
v dubnu 1992 novou Federální republiku Jugoslávie (SRJ) a
pod vedením Miloševiče vedly Srbsko různé vojenské kampaně
s cílem spojit etnické Srbany v sousedních republikách "Větší
Srbsko." Tyto akce nakonec selhaly a po mezinárodním zásahu
vedly k podpisu Daytonských mírových dohod v roce 1995.
Miloševič si udržel kontrolu nad Srbskem a nakonec se stal

prezidentem FRY v roce 1997. V roce 1998 byla povstalecká
albánská povstání v bývalé autonomní srbské provincii v
Kosovu vyvolala srbskou protipovstaleckou kampaň, která
vyústila v masakry a masivní vyhnání etnických Albánců žijících
v Kosovu. Miloševičská vláda " že odmítnutí navrhovaného
mezinárodního urovnání vedlo k bombovému útoku NATO na
Srbsko na jaře 1999. Srbské vojenské a policejní síly v červnu
1999 odstoupily z Kosova a Bezpečnostní rada OSN pověřila
dočasnou správu OSN a bezpečnostní síly pod vedením NATO
v Kosovu . Volby FRY v roce 2000 vedly k odchodu
Miloševiče a zavedení demokratické vlády. V roce 2003 se
FRY stala Státní unií Srbska a Černé Hory, volné federace
obou republik. Rozsáhlé násilí zaměřené především na etnické
Srbany v Kosovu v březnu 2004 vedlo k intenzivnějším výzvám
zabývat se stavem Kosova a OSN začala v roce 2006
usnadňovat jednání o stavu. V červnu 2006 se Černá Hora
oddělila od federace a prohlásila nezávislý národ. Srbsko
následně oznámilo, že je nástupnickým státem Unie Srbska a
Černé Hory. V únoru 2008, po téměř dvouletých
nekonkurenčních jednáních, se Kosovo prohlásilo za nezávislé
na Srbsku - akci, kterou Srbsko odmítá uznat. Na žádost
Srbska požádalo Valné shromáždění OSN v říjnu 2008 poradní
stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ) o tom, zda je
jednostranné prohlášení nezávislosti Kosova v souladu s
mezinárodním právem. V usnesení, které bylo pro Srbsko
považováno za nepříznivé, vydal Mezinárodní soudní dvůr v
červenci 2010 poradní stanovisko, podle něhož mezinárodní
právo nezakazuje prohlášení o nezávislosti. Koncem roku 2010

Srbsko souhlasilo s návrhem rezoluce Valného shromáždění
OSN, který uznává rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora
a vyzývá k novému rozhovoru mezi Srbskem a Kosovem,
tentokrát na praktické otázky spíše než na status Kosova.
Srbsko a Kosovo podepsaly v dubnu 2013 první dohodu o
zásadách upravující normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi a
jsou v procesu provádění jejích ustanovení. V roce 2015
dosáhly Srbsko a Kosovo v rámci bruselského dialogu čtyři
další dohody. Jednalo se o dohody o komunitě srbskovětšinových obcí; telekomunikace; výroba a distribuce energie;
a svobodu pohybu. Prezident Aleksandar Vucic prosazoval
ambiciózní cíl Srbska vstoupit do EU do roku 2020. Pod jeho
vedením jako předseda vlády v lednu 2014 Srbsko zahájilo
oficiální jednání o přistoupení. Srbsko a Kosovo podepsaly v
dubnu 2013 první dohodu o zásadách upravující normalizaci
vztahů mezi oběma zeměmi a jsou v procesu provádění jejích
ustanovení. V roce 2015 dosáhly Srbsko a Kosovo v rámci
bruselského dialogu čtyři další dohody. Jednalo se o dohody o
komunitě srbsko-většinových obcí; telekomunikace; výroba a
distribuce energie; a svobodu pohybu. Prezident Aleksandar
Vucic prosazoval ambiciózní cíl Srbska vstoupit do EU do roku
2020. Pod jeho vedením jako předseda vlády v lednu 2014
Srbsko zahájilo oficiální jednání o přistoupení. Srbsko a
Kosovo podepsaly v dubnu 2013 první dohodu o zásadách
upravující normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi a jsou v
procesu provádění jejích ustanovení. V roce 2015 dosáhly
Srbsko a Kosovo v rámci bruselského dialogu čtyři další
dohody. Jednalo se o dohody o komunitě srbsko-většinových

obcí; telekomunikace; výroba a distribuce energie; a svobodu
pohybu. Prezident Aleksandar Vucic prosazoval ambiciózní cíl
Srbska vstoupit do EU do roku 2020. Pod jeho vedením jako
předseda vlády v lednu 2014 Srbsko zahájilo oficiální jednání o
přistoupení. Jednalo se o dohody o komunitě srbskovětšinových obcí; telekomunikace; výroba a distribuce energie;
a svobodu pohybu. Prezident Aleksandar Vucic prosazoval
ambiciózní cíl Srbska vstoupit do EU do roku 2020. Pod jeho
vedením jako předseda vlády v lednu 2014 Srbsko zahájilo
oficiální jednání o přistoupení. Jednalo se o dohody o komunitě
srbsko-většinových obcí; telekomunikace; výroba a distribuce
energie; a svobodu pohybu. Prezident Aleksandar Vucic
prosazoval ambiciózní cíl Srbska vstoupit do EU do roku 2020.
Pod jeho vedením jako předseda vlády v lednu 2014 Srbsko
zahájilo oficiální jednání o přistoupení.
Geografie - Srbsko

Kde je na světě Srbsko? Umístění
této země je Jihovýchodní Evropa, mezi Makedonií a
Maďarskem. Srbsko má celkovou plochu 77,474 km2, z čehož
77,474 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:

extrémně pestré; na sever, bohaté úrodné pláně; na východ,
vápencové rozsahy a povodí; na jihovýchodě, staré hory a
kopce. Nejnižší bod země Srbsko je Řeky Dunaje a Timok 35
m, nejvyšší bod Midzor 2 169 m. A klima je na severu,
kontinentální podnebí (studené zimy a horké, vlhké léto s dobře
rozloženými srážkami); v jiných částech kontinentální a
středomořské klima (relativně studené zimy s těžkým sněžením
a horkými, suchými léty a podzimy) jsou.
Obyvatelé - Srbsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Srbsko. Počet obyvatel
je: 7,111,024. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo tady
žije? Srbské 83,3%, maďarské 3,5%, Romané 2,1%, Bosna
2%, ostatní 5,7%, nehlášené nebo neznámé 3,4% (2011 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Srbsko hovoří jazyky Srbsky
(oficiální) 88,1%, maďarština 3,4%, bosenština 1,9%, romská
1,4%, ostatní 3,4%, nehlášená nebo neznámá 1,8%. A
náboženství: pravoslavní 84,6%, katolická 5%, muslimská
3,1%, protestantská 1%, ateisté 1.1% (včetně agnostiků, jiných
křesťanů,
východních
náboženství,
židovských),
nedeklarovaných nebo neznámé 4,5% (2011 est.). Kolik let je
tady lidem? 42.6 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 75.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: poměrně rovnoměrná distribuce ve většině zemí,
přičemž městské oblasti přitahují větší a hustší populace. Hlavní
městské oblasti v zemi Srbsko jsou: Bělehrad (kapitál) 1,182
milionů (2015).

Vláda a ekonomika - Srbsko
Hlavní město země Srbsko je Bělehrad (Beograd) a typ
vlády parlamentní republika. Podívejme se na administrativní
členění - 119 obcí (opstine, singulární - opstina) a 26 měst
(gradovi, singulární - grad). Pokud jde o ekonomiku, Srbsko
má tyto důležité průmyslové produkty: automobily, základní
kovy, nábytek, potraviny, stroje, chemikálie, cukr, pneumatiky,
oblečení, léčiva. Důležité zemědělské produkty jsou Pšenice,
kukuřice, slunečnice, cukrové řepy, hrozny / víno, plody
(maliny, zelenina (rajčata, paprika, brambory), hovězí maso,
vepřové maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou automobily, železo
a ocel, pryž, oděvy, pšenice, ovoce a zelenina, neželezné kovy,
elektrické spotřebiče, kovové výrobky, zbraně a střelivo a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Itálie 14,6%,
Německo 13,1%, Bosna a Hercegovina 8,3%, Rumunsko
5,7% 2016),. Nejdůležitější importní komodity jsou strojní
zařízení a dopravní prostředky, pohonné hmoty a mazivá,
průmyslové výrobky, chemikálie, potraviny a živá zvířata,
suroviny a nejdůležitější importní partneři jsou Německo
12,9%, Itálie 10,4%, Čína 8,4%, Rusko 7,9%, Maďarsko
4,6%, Polsko 4,4%. Jakým bohatstvím oplývá Srbsko a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $15,200 (2017 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 8.9% (2014 odhad).

Mapa Srbsko
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Seychely
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Seychely. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Seychely. Ale pojďme začít mapou, kterou má Seychely:

Seychely - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Seychely? Začněme tímto:
Dlouhý boj mezi Francií a Velkou Británií pro ostrovy skončil v
roce 1814, kdy byly postoupeny druhému. Během koloniální
vlády vznikla ekonomika založená na plantáži, která se
spoléhala na dováženou práci, především z evropských kolonií
v Africe. Nezávislost přišla v roce 1976. Sjednocená vláda byla
ukončena novou ústavou a svobodnými volbami v roce 1993.
Prezident France-Albert RENE, který sloužil od roku 1977, byl
znovu zvolen v roce 2001, ale v roce 2004 odstoupil.
Viceprezident James Alian Michel převzal předsednictví a v
roce 2006 byl zvolen do nového pětiletého funkčního období;
byl znovu zvolen v roce 2011 a opět v roce 2015. V říjnu 2016
James Michel rezignoval a
předal předsednictví
místopředsedovi Dannymu Faureovi.
Geografie - Seychely

Kde je na světě Seychely? Umístění
této země je souostroví v Indickém oceánu, severovýchodně od
Madagastie. Seychely má celkovou plochu 455 km2, z čehož
455 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom

mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: Mahe Group je
sopečná s úzkým pobřežním proužkem a skalnatým,
kopcovitým interiérem; další jsou korálové, ploché, zvýšené
útesy. Nejnižší bod země Seychely je Indický oceán 0 m,
nejvyšší bod Morne Seychellois 905 m. A klima je tropických
mořských; vlhký; chladnější sezónu během jihovýchodního
monzunu (koncem května až září); teplá sezóna během
severozápadního monzunu (březen až květen).
Obyvatelé - Seychely
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Seychely. Počet
obyvatel je: 93,920 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? smíchán francouzsky, africké, indické, čínské, a
Ara. Jaké jsou tu požívané jazyky? Seychely hovoří jazyky
Seychellois kreolský (oficiální) 89,1%, angličtina (úřední) 5,1%,
francouzský (oficiální) 0,7%, ostatní 3,8%, nespecifikováno
1,4% (v roce 2010). A náboženství: Římský katolík 76,2%,
protestantský 10,5% (anglikánský 6,1%, Letniční shromáždění
1,5%, adventist sedmého dne 1,2%, ostatní protestanti 1,7), jiní
křesťané 2,4%, hinduisté 2,4%, muslimští 1,6%, jiní
nekřesťanští 1,1% 4,8%, žádné 0,9% (rok 2010). Kolik let je
tady lidem? 35.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 74.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Více než tři čtvrtiny obyvatel žije na hlavním
ostrově Mahe; Praslin obsahuje méně než 10%; menší počet na
La Digue a na vnějších ostrovech. Hlavní městské oblasti v zemi
Seychely jsou: Victoria 26 000 (2014).

Vláda a ekonomika - Seychely
Hlavní město země Seychely je Victoria a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 25 správních obvodů; Anse aux Pins, Anse Boileau, Anse
Etoile, Anse Royale, Au Cap, Baie Lazare, Baie Sainte Anne,
Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade, Glacis, Grand Anse
Mahe, Grand Anse Praslin, Inner Islands, La Riviere Anglaise
Les Mamalles, Mont Buxton, Mont Fleuri, Plaisance, Pointe
Larue, Port Glaud, Roche Caiman, Saint Louis, Takamaka.
Pokud jde o ekonomiku, Seychely má tyto důležité průmyslové
produkty: rybolov tuňáků , cestovní ruch, nápoje. Důležité
zemědělské produkty jsou kokosové ořechy, skořice, vanilka,
sladké brambory, maniok, tapioka, copra, banány;.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou konzervy tuňáka,
zmrazené ryby, ropné produkty (reexporty) a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou SAE 28,8%, Francie 21%, Velká
Británie 14,7%, Itálie 9,2%, Španělsko 8,8%. Nejdůležitější
importní komodity jsou strojů a zařízení, potravin, ropných
produktů, chemikálií, ostatních průmyslových výrobců a
nejdůležitější importní partneři jsou , Francie 9,9%, Jižní Afrika
8,4%, Mauricius 7,8%, Španělsko 7,2%, Indie 4,9%, Čína
4,8%, Velká Británie 4,7%. Jakým bohatstvím oplývá Seychely
a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $28,900 (2017 odhad). To znamená, že
životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 39.3% (2013 odhad).
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Sierra Leone
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Sierra Leone. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Sierra Leone. Ale pojďme začít mapou, kterou má Sierra
Leone:

Sierra Leone - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Sierra Leone? Začněme tímto:
Britové si v 17. století založili obchodní místo v blízkosti dnešní
Freetown. Původně obchod zahrnoval dřevo a slonovinu, ale
později se rozšířil do otroků. Po americké revoluci vznikla
kolonie v roce 1787 a Sierra Leone se stala destinací pro
přesídlení černošských loajalistů, kteří byli původně znovu
usídleni v Novém Skotsku. Po zrušení obchodu s otroky v roce
1807 britské posádky dodaly tisíce Afričanů osvobozených od
nezákonných otrockých lodí do Sierry Leone, zejména
Freetown. Kolonie postupně expanduje do vnitrozemí v
průběhu 19. století; nezávislost byla dosažena v roce 1961.
Demokracie se pomalu obnovuje po občanské válce (19912002), která měla za následek desítky tisíc úmrtí a vysídlení více
než 2 miliony lidí (asi třetina obyvatelstva). Armáda, která
převzala plnou odpovědnost za bezpečnost po odchodu
mírových jednotek OSN na konci roku 2005, se vyvinula jako
garant stability země; ozbrojené síly zůstalo v postranních
volbách během národních voleb v roce 2007 a 2012. V březnu
2014 uzavření Úřadu OSN pro integraci míru v Sierra Leone
znamenalo ukončení více než 15 let mírových a politických
operací v Sierra Leone. Mezi vládní priority patří další rozvoj včetně zotavení z epidemie Ebola - vytváření pracovních míst a
potlačení endemické korupce. V březnu 2014 uzavření Úřadu
OSN pro integraci míru v Sierra Leone znamenalo ukončení

více než 15 let mírových a politických operací v Sierra Leone.
Mezi vládní priority patří další rozvoj - včetně zotavení z
epidemie Ebola - vytváření pracovních míst a potlačení
endemické korupce. V březnu 2014 uzavření Úřadu OSN pro
integraci míru v Sierra Leone znamenalo ukončení více než 15
let mírových a politických operací v Sierra Leone. Mezi vládní
priority patří další rozvoj - včetně zotavení z epidemie Ebola vytváření pracovních míst a potlačení endemické korupce.
Geografie - Sierra Leone

Kde je na světě Sierra Leone?
Umístění této země je Západní Afrika sousedící se severním
Atlantickým oceánem mezi Guineou a Libérií. Sierra Leone má
celkovou plochu 71,740 km2, z čehož 71,620 km2 je země.
Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: pobřežní pás maďarských bažin,
zalesněná vrchovina, horská plošina, hory na východě. Nejnižší
bod země Sierra Leone je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod
Loma Mansa (Bintimani) 1 948 m. A klima je tropických;
horké, vlhké; letní období dešťů (květen až prosinec); zimní
suchá sezóna (od prosince do dubna).
Obyvatelé - Sierra Leone

Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Sierra Leone. Počet
obyvatel je: 6,163,195 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Temné 35%, Mende 31%, Limba
8%, Kono 5%, Kriole 2% (potomci osvobozených jamajských
otroků, kteří byli usazeni v oblasti Freetown koncem 18. století,
také známý jako Krio), Mandingo 2%, Loko 2%, ostatní 15%
(zahrnuje uprchlíky z nedávné občanské války Libérie a malý
počet Evropanů, Libanonců, Pákistánců a Indů) (sčítání lidu z
roku 2008). Jaké jsou tu požívané jazyky? Sierra Leone hovoří
jazyky Angličtina (oficiální, pravidelné použití omezené na
gramotnou menšinu), Mende jih), Temne (hlavní město na
severu), Krio (anglický creole), mluvený potomci osvobozených
jamajských otroků, kteří byli usazeni v oblasti Freetown, lingua
franca a první jazyk pro 10% obyvatelstva, ale pochopili 95%).
A náboženství: Muslim 60%, domorodá víra 30%, křesťanská
10%. Kolik let je tady lidem? 19 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
58.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: populační shluky se nacházejí v
nižších výškách na jihu a na západě; severní třetina země je
méně obydlená. Hlavní městské oblasti v zemi Sierra Leone
jsou: Freetown (hlavní město) 1,007 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Sierra Leone
Hlavní město země Sierra Leone je Freetown a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 3 provincie a 1 oblast; Východní, severní, jižní, západní.
Pokud jde o ekonomiku, Sierra Leone má tyto důležité
průmyslové produkty: těžba rybích diamantů; těžba železné

rudy, rutil a bauxitu; drobná výroba (nápoje, textil, obuv).
Důležité zemědělské produkty jsou Rýže, kávy, kakaa,
palmových jader, palmového oleje, ; drůbež, skot, ovce,
prasata;. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou železné
rudy, diamanty, rutil, kakao, káva, ryby a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Pobřeží slonoviny 31,7%, v USA
28,3%, Belgie 17,7%, Čína 6,6% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou potraviny, stroje a zařízení, paliva a
maziva, chemikálie a nejdůležitější importní partneři jsou Čína
12,5%, USA 9,7%, Indie 7,8%, Spojené arabské emiráty
7,2%, Senegal 6,2%, Belgie 5,5%, Turecko 5,5%, Spojené
království 4,7% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Sierra Leone
a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $1,800 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 70.2% (2004 odhad).
Mapa Sierra Leone
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Singapur
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Singapur. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Singapur. Ale pojďme začít mapou, kterou má Singapur:

Singapur - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Singapur? Začněme tímto:
Malajský obchodní přístav známý jako Temasek existoval na
ostrově Singapuru od 14. století. Osídlení se v následujících
stoletích několikrát změnilo a bylo nakonec spáleno v 17. století
a upadlo do neznáma. Britové založili Singapur jako obchodní
kolonii na místě v roce 1819. Do Malajsie vstoupil v roce
1963, ale byl o dva roky později vyloučen a stal se nezávislým.
Singapur se následně stal jednou z nejvíce prosperujících zemí
světa se silnými mezinárodními obchodními vazbami (jeho
přístav je jedním z nejrušnějších na světě, pokud jde o
manipulaci s tonáží) as HDP na obyvatele se rovná HDP
vedoucích zemí západní Evropy.
Geografie - Singapur

Kde je na světě Singapur? Umístění
této země je Jihovýchodní Asie, ostrovy mezi Malajsií a
Indonésií. Singapur má celkovou plochu 719.2 km2, z čehož
709.2 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: intermonzon -

časté odpoledne a brzy večerní bouřky klesající, jemně zvlněná
centrální plošina. Nejnižší bod země Singapur je Singapurská
úžina 0 m, nejvyšší bod Bukit Timah 166 m. A klima je
tropický; horké, vlhké, deštivé; dva odlišné monzunové období
- severovýchodní monzun (prosinec až březen) a jihozápadní
monzun (červen až září);.
Obyvatelé - Singapur
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Singapur. Počet obyvatel
je: 5,888,926 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? Číňan 74,3%, Malajsie 13,4%, Indický
9,1% (včetně Srí Lanky), ostatní 3,2% (2016 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Singapur hovoří jazyky Mandarin (oficiální)
36,3%, anglicky (oficiální) 29,8%, malajský (oficiální) 11,9%,
Hokkien 8,1%, kantonský 4,1%, tamilský 3,2%, Teochew
3,2% %, ostatní 1,1% (2010 est.). A náboženství: buddhistické
33,9%, muslim 14,3%, taoista 11,3%, Catholic 7,1%, Hind
5,2%, ostatní křesťané 11%, ostatní 0,7%, žádná 16,4% (2010
est.). Kolik let je tady lidem? 34.6 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
85.2 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina urbanizace je podél
jižního pobřeží, s relativně hustými skupinami populace
nalezenými v centrálních oblastech. Hlavní městské oblasti v
zemi Singapur jsou: Singapur (kapitál) 5,619 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Singapur
Hlavní město země Singapur je Singapur a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění -

žádné. Pokud jde o ekonomiku, Singapur má tyto důležité
průmyslové produkty: elektronika, chemikálie, finanční služby,
zařízení pro těžbu ropy, rafinace ropy, zpracování pryže a
pryžových výrobků, zpracované potraviny a nápoje, opravy
lodí, offshore platformu stavebnictví, vědy o živé přírodě,
Entrepot obchod. Důležité zemědělské produkty jsou orchidejů,
zeleniny; drůbež, vejce; ryby, okrasné ryby. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou stroje a zařízení (včetně elektroniky
a telekomunikace), léčiva a další chemikálie, rafinované ropné
produkty, potraviny a nápoje a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Čína 12,8%, Hongkong 12,6%, Malajsie 10,5%,
Indonésie 7,8%, USA 6,8%, Japonsko 4,5%, Jižní Korea
4,4%. Nejdůležitější importní komodity jsou strojů a zařízení,
minerálních paliv, chemikálií, potravin, spotřebního zboží a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 14,3%, Malajsie
11,4%, USA 10,8%, Japonsko 7%, Jižní Korea 6,1%,
Indonésie 4,8%. Jakým bohatstvím oplývá Singapur a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $90,500 (2017 odhad). To znamená, že tady
lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Singapur

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Slovensko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Slovensko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Slovensko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Slovensko:

Slovensko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Slovensko? Začněme tímto:
Slovensko sleduje své kořeny v 9. století na Velké Moravě.
Následně se Slováci stali součástí maďarského království, kde
zůstalo dalších 1000 let. Po vzniku dvojité rakousko-uherské
monarchie v roce 1867 vedly jazykové a vzdělávací politiky,
které upřednostňovaly používání maďarštiny, k posílení
slovenského nacionalismu a kultivaci kulturních vazeb s blízce
příbuznými Čechy, kteří byli pod rakouskou nadvládou. Po
rozpuštění rakousko-uherské říše na konci první světové války
se Slováci připojili k Čechům k vytvoření Československa.
Během meziválečného období slovenští nacionalisté prosazovali
autonomii v rámci Československa a v roce 1939 se Slovensko
stalo nezávislým státem spojeným s nacistickým Německem. Po
druhé světové válce, Československo bylo rekonstruováno a
dostalo se pod komunistickou vládu v rámci východní Evropy
ovládané Sovětským svazem. V roce 1968 ukončila invaze
vojsk Varšavské smlouvy úsilí vedoucích představitelů země o
liberalizaci komunistického režimu a vytvoření "socialismu s
lidskou tváří", která začala období represe známého jako
"normalizace". Klidná "sametová revoluce" přemístila
komunistickou stranu z moci na konci roku 1989 a zahájila
návrat k demokratickému vládnutí a tržní ekonomice. Dne 1.
ledna 1993 země prošla nenásilným "sametovým rozvodem" do
svých dvou národních složek, Slovenska a České republiky.

Slovensko se připojilo jak k NATO, tak k EU na jaře 2004 a
eurozóně dne 1. ledna 2009. invaze vojsk Varšavské smlouvy
ukončila úsilí vedoucích představitelů země o liberalizaci
komunistického režimu a vytvoření "socialismu s lidskou tváří",
která vyústila v období represe známého jako "normalizace".
Klidná "sametová revoluce" přemístila komunistickou stranu z
moci na konci roku 1989 a zahájila návrat k demokratickému
vládnutí a tržní ekonomice. Dne 1. ledna 1993 země prošla
nenásilným "sametovým rozvodem" do svých dvou národních
složek, Slovenska a České republiky. Slovensko se připojilo
jak k NATO, tak k EU na jaře 2004 a eurozóně dne 1. ledna
2009. invaze vojsk Varšavské smlouvy ukončila úsilí vedoucích
představitelů země o liberalizaci komunistického režimu a
vytvoření "socialismu s lidskou tváří", která vyústila v období
represe známého jako "normalizace". Klidná "sametová
revoluce" přemístila komunistickou stranu z moci na konci roku
1989 a zahájila návrat k demokratickému vládnutí a tržní
ekonomice. Dne 1. ledna 1993 země prošla nenásilným
"sametovým rozvodem" do svých dvou národních složek,
Slovenska a České republiky. Slovensko se připojilo jak k
NATO, tak k EU na jaře 2004 a eurozóně dne 1. ledna 2009.
Geografie - Slovensko

Kde je na světě Slovensko?
Umístění této země je Střední Evropa, jižně od Polska.
Slovensko má celkovou plochu 49,035 km2, z čehož 48,105
km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: drsné hory ve střední
a severní části a nížiny na jihu. Nejnižší bod země Slovensko je
Řeka Bodrok 94 m, nejvyšší bod Gerlachovský štít 2,655 m. A
klima je ; chladná léta; studené, zakalené, vlhké zimy.
Obyvatelé - Slovensko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Slovensko. Počet
obyvatel je: 5,445,829 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? 80,7%, maďarský 8,5%, romský
2%, ostatní a neurčené 8,8% (2011 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Slovensko hovoří jazyky slovenský (oficiální) 78,6%,
maďarský 9,4 %, Romové 2,3%, rusínština 1%, ostatní nebo
nespecifikovaní 8,8% (2011 est.). A náboženství: Římský
katolík 62%, protestantský 8,2%, řeckokatolický 3,8%, jiný
nebo neurčený 12,5%, žádný 13,4% (2011 est.). Kolik let je
tady lidem? 40.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich

očekávaná délka života (při narození)? Tato: 77.3 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Poměrně rovnoměrná distribuce ve většině zemí;
mírně větší koncentrace na západě v blízkosti českého bordu.
Hlavní městské oblasti v zemi Slovensko jsou: Bratislava (hlavní
město) 401 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Slovensko
Hlavní město země Slovensko je Bratislava a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 8 krajů (kraj, singular - kraj ); Banskobystrický, Bratislavsky,
Kosicky, Nitriansky, Prešovský, Trenčianský, Trnavský,
Žilinský. Pokud jde o ekonomiku, Slovensko má tyto důležité
průmyslové produkty: automobily; kovy a kovové výrobky;
elektřina, plyn, koks, ropa, jaderné palivo; chemikálie,
syntetická vlákna, dřevo a výrobky z papíru; stroje; kamenina a
keramika; textilie; elektrické a optické přístroje; gumové
výrobky; jídlo a nápoje; farmaceutický průmysl. Důležité
zemědělské produkty jsou Zrna, brambory, cukrová řepa,
chmel, ovoce; prasata, skot, drůbež; lesní. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou vozidla a související díly 27%,
strojní zařízení a elektrická zařízení 20%, jaderné reaktory a
pece 12%, železo a ocel 4%, minerální oleje a pohonné hmoty
5% (2015 est.) a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Německo 21.9% Česká republika 11,9%, Polsko 7,7%,
Francie 6,1%, Velká Británie 5,9%, Rakousko 5,7%,
Maďarsko 5,7%, Itálie 4,8% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou strojní zařízení a elektrická zařízení 20%, vozidla
a související části 14%, jaderné reaktory a pece 12%, palivo a
minerální oleje 9% (2015 est.) a nejdůležitější importní partneři

jsou Německo 20,2%, Česká republika 16,9%, Rakousko
9,8%, Polsko 6,5% 6.1%, Jižní Korea 4,7%, Čína 4,6%,
Francie 4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Slovensko a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $32,900 (2017 odhad). To znamená, že
životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 12.3% (2015 odhad).
Mapa Slovensko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Slovinsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Slovinsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Slovinsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Slovinsko:

Slovinsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Slovinsko? Začněme tímto:
Slovinské země byly součástí rakousko-uherské monarchie až
do jejich rozpuštění na konci první světové války. V roce 1918
se Slovinci připojili k Srbům a Chorvatům při vytváření nového
nadnárodního státu, který byl jmenován Jugoslávie v roce 1929.
Po světové válce II, Slovinsko se stalo republikou obnovené
Jugoslávie, která, i když komunistická, se od Moskvy vzdala.
Nespokojeni s výkonem moci ze strany většinových Srbů,
Slovinci uspěli v získání nezávislosti v roce 1991 po krátké 10
denní válce. Historické vazby na západní Evropu, silná
ekonomika a stabilní demokracie pomohly při transformaci
Slovinska do moderního státu. Slovinsko přistoupilo k NATO i
EU na jaře 2004; do eurozóny a do schengenského prostoru
vstoupila v roce 2007.
Geografie - Slovinsko

Kde je na světě Slovinsko? Umístění
této země je South Central Europe, Julské Alpy mezi
Rakouskem a Chorvatskem. Slovinsko má celkovou plochu

20,273 km2, z čehož 20,151 km2 je země. Takže to není nijak
velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: krátký jihozápadní pobřežní pás Karstové
topografie na Jadranu; alpský horský region se nachází na
sousedství Itálie a Rakouska na severu; smíšené hory a údolí s
četnými řekami na východ. Nejnižší bod země Slovinsko je
Jadranské moře 0 m, nejvyšší bod Triglav 2 864 m. A klima je
středomořské podnebí na pobřeží, kontinentální klima s mírnou
až horkými léty a studenými zimami v plošinách a údolích k
východu.
Obyvatelé - Slovinsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Slovinsko. Počet
obyvatel je: 1,972,126 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? Slovinský 83,1%, srbský 2%, chorvatský
1,8%, bosenský 1,1%, jiní nebo nespecifikovaní 12% (sčítání
lidu 2002). Jaké jsou tu požívané jazyky? Slovinsko hovoří
jazyky Slovinský (oficiální) 91,1% (Sčítání lidu v roce 2002),. A
náboženství: katolické 57,8%, muslimské 2,4%, etnické,
etnické, etnicko-italské , Ortodoxní 2,3%, ostatní křesťané
0,9%, nezařazené 3,5%, jiné nebo neurčené 23%, žádné
10,1% (sčítání lidu z roku 2002). Kolik let je tady lidem? 44.5
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 78.3 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: poměrně rovnoměrné rozložení ve většině zemí, přičemž
městské oblasti přitahují větší a hustší populaci; kapsy v
hornatém severozápadním vykazují menší hustotu než jinde.

Hlavní městské oblasti v zemi Slovinsko jsou: v Lublani (kapitál)
279000 (2014).
Vláda a ekonomika - Slovinsko
Hlavní město země Slovinsko je Ljubljana a typ vlády
parlamentní republika. Podívejme se na administrativní členění 201 obcí (občine, singulární - Obcina ) a 11 městských obcí.
Pokud jde o ekonomiku, Slovinsko má tyto důležité průmyslové
produkty: železná metalurgie a hliníkové výrobky, tavení olova a
zinku; elektronika (včetně vojenské elektroniky), nákladní auta,
automobily, elektroenergetika, dřevařské výrobky, textil,
chemikálie, obráběcí stroje. Důležité zemědělské produkty jsou
chmele, pšenice, kávy, kukuřice, jablka , hrušky; dobytek,
ovce, drůbež. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
průmyslové výrobky, stroje a dopravní prostředky, chemikálie,
potraviny a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou
Německo 19.3% Rakousko 7,5%, Chorvatsko 7,3%,
Maďarsko 4,4%, Francie 4,1% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje a dopravní prostředky, průmyslové
výrobky, chemikálie, pohonné hmoty a potraviny, potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Německo 16,8%, Itálie
13,5%, Rakousko 9,9% 4,8%, Turecko 4,4% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Slovinsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $34,100 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 14.3% (2015 odhad).

Mapa Slovinsko
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Šalamounovy ostrovy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Šalamounovy ostrovy.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Šalamounovy ostrovy. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Šalamounovy ostrovy:

Šalamounovy ostrovy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Šalamounovy ostrovy?
Začněme tímto: Spojené království založilo protektorát nad
Šalamounovými ostrovy v devadesátých letech minulého století.
Některé z nejtvrdších bojů druhé světové války došlo na tomto
souostroví. Samospráva byla dosažena v roce 1976 a
nezávislost o dva roky později. Etnické násilí, vládní
pachatelství, endemická kriminalita a úzká ekonomická
základna podkopávají stabilitu a občanskou společnost. V
červnu 2003 se pak předseda vlády Sir Allan Kemakeza snažil
o pomoc Austrálii při obnově práva a pořádku; v nadcházejícím
měsíci přišly australské nadnárodní síly, které obnovily mír a
odzbrojily etnické milice. Regionální asistenční mise na
Šalamounových ostrovech (Ramsi) byla obecně účinná při
obnově práva a pořádku a při přestavbě vládních institucí.
Geografie - Šalamounovy ostrovy

Kde je na světě Šalamounovy
ostrovy? Umístění této země je Oceánie, skupina ostrovů v
jižním Tichém oceánu, východně od Papua-Nová Guinea.
Šalamounovy ostrovy má celkovou plochu 28,896 km2, z
čehož 27,986 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak

bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně drsné hory s nízkými korálovými atoly. Nejnižší bod
země Šalamounovy ostrovy je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod
Mount Popomanaseu 2,335 m. A klima je ; několik teplot a
extrémů počasí.
Obyvatelé - Šalamounovy ostrovy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Šalamounovy ostrovy.
Počet obyvatel je: 647,581 (7/2017 odhad). Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? Melanesian 95.3%, Polynésie 3.1%,
Micronesian 1.2%, ostatní 0.3% (2009 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Šalamounovy ostrovy hovoří jazyky
Melanesian pidgin (ve velké části země je lingua franca),
angličtina (oficiální, ale mluvená pouze 1% -2% populace), 120
domorodých jazyků. A náboženství: Protestant 73,4% (kostel
Melanesia 31,9%, evangelický jihovýchodní 17,1%,
adventistum sedmého dne 11,7%, sjednocená církev 10,1%,
církev křesťanských přátel 2,5%), římský katolík 19,6%, jiný
křesťan 2,9%, ostatní 4% %, nespecifikováno 0,1% (2009
est.). Kolik let je tady lidem? 22.5 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
75.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: většina obyvatelstva žije podél
pobřežních oblastí; asi jedenkrát z pěti žije v městských
oblastech a z nich dvě třetiny bydlí v Honiara, největším městě a
hlavním přístavu. Hlavní městské oblasti v zemi Šalamounovy
ostrovy jsou: Honiara (hlavní město) 73 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Šalamounovy ostrovy

Hlavní město země Šalamounovy ostrovy je Honiara a typ
vlády parlamentní demokracie (Národní parlament) v rámci
ústavní monarchie; království Commonwealthu. Podívejme se
na administrativní členění - 9 provincií a 1 město; Centrální,
Choiseul, Guadalcanal, Honiara, Isabel, Makira a Ulawa,
Malaita, Rennell a Bellona, Temotu, Západní. Pokud jde o
ekonomiku, Šalamounovy ostrovy má tyto důležité průmyslové
produkty: ryby (tuňák), hornictví, timbe. Důležité zemědělské
produkty jsou kakao, kokos, palmové jádra, rýže, ovoce;
dobytek, prasata; Ryba; timbe. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou dřevo, ryba, kopra, palmového oleje, kakao a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína 62,4%, Itálie
7%, Velká Británie 4,4% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou potraviny, stroje a zařízení, průmyslové výrobky,
pohonné hmoty, chemikálie a nejdůležitější importní partneři
jsou Čína 25,3% , Austrálie 15,5%, Singapur 9,6%, Malajsie
9,5%, Japonsko 5,2%, Jižní Korea 5%, NZ 5%, Papua-Nová
Guinea 4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Šalamounovy
ostrovy a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $2,100 (2017 odhad). Toto je velmi
malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Šalamounovy ostrovy
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Somálsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Somálsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Somálsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Somálsko:

Somálsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Somálsko? Začněme tímto:
Británie odešla z britského Somalilandu v roce 1960, aby
povolila jeho protektorát připojit se k italskému somálilánu a
vytvořit nový národ Somálska. V roce 1969 zahájil převrat v
čele s Mohamedem SIADem Barre autoritářské socialistické
pravidlo charakterizované pronásledováním, vězením a

mučením politických oponentů a disidentů. Po krachu režimu
začátkem roku 1991, Somálsko sestoupilo do turbulence,
frakčních bojů a anarchie. V květnu 1991 vyhlásily severní
klany samostatnou republiku Somaliland, která nyní zahrnuje
správní oblasti Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag a
Sool. Přestože tato vláda neuznává žádnou vládu, udržuje
stabilní existenci a pokračuje v úsilí o vytvoření ústavní
demokracie, včetně pořádání voleb v komunálních,
parlamentních a prezidentských volbách. Regiony Bari, Nugaal
a severní Mudug zahrnují sousední polo-autonomní stát
Puntland, který byl od roku 1998 samosprávný, ale nezaměřuje
se na nezávislost; také učinila kroky směrem k rekonstrukci
legitimní, reprezentativní vlády, ale utrpěla určité občanské
spory. Puntland zpochybňuje jeho hranici se Somálským
ostrovem, protože také tvrdí oblasti Sool a Sanaag a části
Togdheeru. Počínaje rokem 1993, dvouleté humanitární úsilí
OSN (především v jižním centrálním Somálsku) dokázalo
zmírnit hladomorné podmínky, ale když OSN v roce 1995
ustoupila, když utrpěla značné ztráty, objednávka ještě nebyla
obnovena. V roce 2000 uskutečnila v Džibuti národní mírová
konference Somálska (SNPC), která vedla k vytvoření
dočasné vlády, známé jako přechodná národní vláda (TNG).
Když TNG nedokázala zřídit odpovídající bezpečnostní nebo
řídící instituce, vláda Keni vedla pod záštitou Mezivládního
úřadu pro rozvoj (IGAD) následný mírový proces, který skončil
v říjnu 2004 s volbou Abdullahiho Yusufa Ahmeda za
prezidenta druhá prozatímní vláda, známá jako přechodná
federální vláda (TFG) Somálské republiky. TFG zahrnovala

275-členný parlamentní orgán, známý jako přechodný federální
parlament (TFP). Prezident Yusuf odstoupil pozdě v roce 2008,
zatímco v Džibuti probíhaly rozhovory mezi TFG a opoziční
aliancí pro obnovu Somálska (ARS) sponzorované OSN. V
lednu 2009, po vytvoření vlády pro jednotu TFG-ARS,
etiopské vojenské síly, který vstoupil do Somálska v prosinci
roku 2006 na podporu TFG před zálohami opozičního
islámského soudu soudů, vystoupil z této země. TFP byl
zdvojnásoben na velikost 550 míst s přidáním 200 ARS a 75
občanskou společností. Rozšířený parlament zvolil v lednu 2009
prezidenta Šejka Šarífa Šejka Ahmeda, bývalého předsedy JIP
a ARS za prezidenta. Vytvoření TFG bylo založeno na
přechodové federální chartě (TFC), která načrtla pětiletý
mandát vedoucí k založení nové somálské ústavy a přechod k
reprezentativní vládě po vnitrostátních volbách. V roce 2009
TFP změnil TFC tak, aby prodloužil mandát TFG do roku 2011
a v roce 2011 se somálští představitelé dohodli na zahájení
politického přechodu do srpna 2012.
Geografie - Somálsko

Kde je na světě Somálsko? Umístění
této země je Východní Afrika, hraničící s Adenským zálivem a
Indickým oceánem, východně od Etiopie. Somálsko má

celkovou plochu 637,657 km2, z čehož 627,337 km2 je země.
Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: převážně plochými až zvlněnými
plošinami stoupajícími na kopce na severu. Nejnižší bod země
Somálsko je Indický oceán 0 m, nejvyšší bod Shimbiris 2.416
m. A klima je převážně pouště; severozápadní monzun
(prosinec až únor), mírné teploty na severu a horké na jihu;
jihozápadní monzun (květen až říjen), bouřlivé na severu a
horké na jihu, nepravidelné dešťové srážky, horké a vlhké
období (tangambili) mezi monzuny.
Obyvatelé - Somálsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Somálsko. Počet
obyvatel je: 11,031,386. Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? Somálců 85%, Bantu a dalších Somálčanů 15%
(včetně 30 000 Arabů). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Somálsko hovoří jazyky (oficiální podle dočasné federální
charty z roku 2012) , Arabština (oficiální, podle přechodné
federální charty 2012), italština, angličtina. A náboženství:
sunnitský muslim (islám) (oficiální podle přechodné federální
charty 2012). Kolik let je tady lidem? 18.1 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 52.8 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: distribuce se v
celé zemi značně liší; nejméně hustě osídlené oblasti se nacházejí
v severovýchodních a centrálních oblastech, stejně jako oblasti
podél keňské hranice; nejvíce obydlené oblasti se nacházejí ve
městech Mogadišu, Marka, Boorama, Hargeysa a Baidoa.

Hlavní městské oblasti v zemi Somálsko jsou: Mogadishu
(hlavní město) a kolem nich 2,138 milionu; Hargeysa 760 000
(2015).
Vláda a ekonomika - Somálsko
Hlavní město země Somálsko je Mogadišo a typ vlády
Federální parlamentní republika. Podívejme se na
administrativní členění - 18 regiony (NA, singulární - gobolka);
Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bayu, Galguduud, Gedo,
Hiiraan, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Mudug, Nugaal,
Sanaag Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Sool,
Togdheer, Woqooyi Galbeed. Pokud jde o ekonomiku,
Somálsko má tyto důležité průmyslové produkty: průmyslu ryby
lehké, včetně rafinace cukru, textilu, bezdrátové komunikace.
Důležité zemědělské produkty jsou Banány, čirok, kukuřice,
kokosové ořechy, rýže, cukrová třtina, mango, sezamová
semínka, fazole; dobytek, ovce, kozy;. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou hospodářská zvířata, banány, kůže,
ryby, dřevěné uhlí, kovový šrot a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Saúdská Arábie 37,2%, Omán 22,7%, Spojené
arabské emiráty 16,3% 2016. Nejdůležitější importní komodity
jsou vyrábí ropné produkty, , qat a nejdůležitější importní
partneři jsou Indie 26,3%, Čína 20,8%, Omán 9,1%, Keňa
8,3%, Turecko 6%, Malajsie 4,3%, Brazílie 4,2% (2016).
Jakým bohatstvím oplývá Somálsko a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $neznámo
(2017 odhad). Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace

pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Somálsko
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Jihoafrická republika
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Jihoafrická republika.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Jihoafrická republika. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Jihoafrická republika:

Jihoafrická republika - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Jihoafrická republika? Začněme
tímto: Holandští obchodníci přistáli na jižním konci dnešní Jižní
Afriky v roce 1652 a vytvořili zastávku na trase koření mezi
Nizozemskem a Dálným východem, založením města Kapského
Města. Poté, co Britové obsadili oblast Cape of Good Hope v
roce 1806, mnozí holandští osadníci (Afrikaners, nazvaní
"Boers" (farmáři) Britů) přešli na sever, aby založili své vlastní
republiky, Transvaal a Orange Free State. Objev diamantů
(1867) a zlata (1886) podnítil bohatství a přistěhovalectví a
zesílil podmanění domorodých obyvatel. Afrikánci odolávali
britským zásahům, ale byli poraženi druhou jihoafrickou válkou
(1899-1902); Britové a afrikánci však vládli společně od roku
1910 pod Unií Jihoafrické republiky, která se stala republikou v
roce 1961 po referendu o bílém. V roce 1948, Národní strana
ovládaná Afrikanerem byla zvolena k moci a zavedla politiku
apartheidu - samostatný vývoj ras - která upřednostnila bílou
menšinu na úkor černošské většiny. Africký národní kongres
(ANC) vedl opozici vůči apartheidu a mnozí špičkoví vůdci
ANC, jako je Nelson Mandela, strávili desetiletí v jihoafrických
věznicích. Vnitřní protesty a povstání, stejně jako bojkoty
některých západních národů a institucí, vedly k eventuální
ochotě režimu vyjednat mírový přechod k většinové vládě.
První rasové volby v roce 1994, které následovaly po skončení
apartheidu, vedly většinové pravidlo pod vedením vlády ANC.

Jižní Afrika se od té doby snažila vypořádat se s nerovnováhou
v oblasti apartheidu v důstojném bydlení, vzdělávání a zdravotní
péči. V roce 2008, když prezident Thabo Mbeki byl odvolán
Parlamentem, nastoupil do boje ANC a na jeho místo nastoupil
místopředseda Kgalema Motlanthe. Jacob ZUMA se stal
prezidentem poté, co ANC zvítězila ve volbách v roce 2009;
on byl znovu zvolen v roce 2014. Jeho vláda byla sužována
četnými skandály, vést k ziskům opozičních stran na městské
úrovni v roce 2016.
Geografie - Jihoafrická republika

Kde je na světě Jihoafrická
republika? Umístění této země je Jižní Afrika, na jižním cípu
afrického kontinentu. Jihoafrická republika má celkovou plochu
1,219,090 km2, z čehož 1,214,470 km2 je země. Takže to je
velmi velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: obrovská vnitřní náhorní plošina ohraničená
drsnými kopci a úzkým pobřežním prostorem. Nejnižší bod
země Jihoafrická republika je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší
bod Njesuthi 3,408 m. A klima je převážně polokoule;
subtropické podél východního pobřeží; slunečné dny, chladné
noci.

Obyvatelé - Jihoafrická republika
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Jihoafrická republika.
Počet obyvatel je: 54,841,552. Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? černá africká 80,2%, bílá 8,4%, barevná 8,8%,
indická / asijská 2,5%. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Jihoafrická republika hovoří jazyky isiZulu (oficiální) 22,7%,
isiXhosa (oficiální) 16%, afrikánština oficiální 13.5% 9.1%,
Setswana (oficiální) 8%, Sesotho (oficiální) 7.6%, Xitsonga
oficiální 4.5%, siSwati (oficiální) 2.5%, Tshivenda (oficiální)
2.4%, isiNdebele 2.1% jiné 1,6% (2011 est.). A náboženství:
protestantské 36,6% (křesťanská sionistická 11,1%, letniční /
charismatické 8,2%, metodisté 6,8%, holandská reformovaná
6,7%, anglikánská 3,8%), katolická 7,1%, muslimská 1,5%
ostatní 2.3%, nespecifikováno 1.4%, žádné 15.1% (2001 est.).
Kolik let je tady lidem? 27.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo
je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 63.8
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: populace soustředěna podél jižního
a jihovýchodního pobřeží a vnitrozemí kolem Petorii; východní
polovina země je hustěji osídlena než západní část. Hlavní
městské oblasti v zemi Jihoafrická republika jsou:
Johannesburgu (zahrnuje Ekurhuleni) 9,399 milionů; Kapské
Město (legislativní kapitál) 3,66 milionu; Durban 2 901 milionů;
Pretoria (kapitál) 2 059 milionů; Port Elizabeth 1,179 milionu;
Vereeniging 1,155 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Jihoafrická republika
Hlavní město země Jihoafrická republika je Pretoria
(správní kapitál); Kapské Město (legislativní kapitál);

Bloemfontein (soudní kapitál) a typ vlády parlamentní republiky.
Podívejme se na administrativní členění - 9 provincií; Východní
Kapsko, Svobodný stát, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo,
Mpumalanga, Severní Cape, Severozápad, Západní Kapsko.
Pokud jde o ekonomiku, Jihoafrická republika má tyto důležité
průmyslové produkty: výtěžek (největší světový producent
platiny,
zlata,
chrómu),
shromáždění automobilový,
kovoobrábění, stroje, textil, železo a ocel, chemikálie, hnojiva,
potraviny, obchodní loď stavební,. Důležité zemědělské
produkty jsou Kukuřice, pšenice, cukrové třtiny, ovoce,
zeleniny; hovězí maso, drůbež, skopové maso, vlna, mléčné
výrobky. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou zlato,
diamanty, platina, další kovy a minerály, stroje a zařízení a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Čína 9,2%,
Německo 7,5%, USA 7,4%, Botswana 5%, Namibie 4,8%,
Japonsko 4,6%, Indie 4,3%, Spojené království 4,2% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a zařízení,
chemikálie, ropné produkty, vědecké přístroje, potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 18,1%, Německo
11,8%, USA 6,7%, Indie 4,2% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Jihoafrická republika a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $13,400 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 16.6% (2016 odhad).
Mapa Jihoafrická republika
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Španělsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Španělsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Španělsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Španělsko:

Španělsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Španělsko? Začněme tímto:
Španělská silná světová říše 16. a 17. století nakonec přinesla
velitelství moří do Anglie. Následná neúspěch v obchodních a
průmyslových revolucích způsobila, že země zaostává za
Británií, Francií a Německem v hospodářské a politické moci.
Španělsko zůstalo v první a druhé světové válce neutrální, ale
trpělo zničující občanskou válkou (1936-39). Mírný přechod k
demokracii po smrti diktátora Francisco Franco v roce 1975 a
rychlá ekonomická modernizace (Španělsko vstoupilo do EU v
roce 1986) poskytlo Španělsku dynamické a rychle se
rozvíjející ekonomiku a stalo se globálním šampiónem svobody
a lidských práv. Nedávno se Španělsko objevilo v důsledku
vážné hospodářské recese, která začala v polovině roku 2008,
přičemž tři roky roste růst HDP nad průměr EU.
Nezaměstnanost klesla, ale zůstává vysoká zejména mezi
mládeží. Španělsko je čtvrtou největší ekonomikou eurozóny.
Geografie - Španělsko

Kde je na světě Španělsko?
Umístění této země je Jihozápadní Evropa, která hraničí s
Středozemním mořem, Severním Atlantickým oceánem,
Biskajským zálivem a Pyreneje; jihozápadně od Francie.
Španělsko má celkovou plochu 505,370 km2, z čehož 498,980
km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: velké, ploché na
rozřezané plošině obklopené drsnými kopci; Pyreneje na
severu. Nejnižší bod země Španělsko je Atlantský oceán 0 m,
nejvyšší bod Pico de Teide na Kanárských ostrovech 3.718 m.
A klima je ; jasná, horká léta v interiéru, mírnější a zamračená
podél pobřeží; oblačno, chladné zimy ve vnitrozemí, částečně
zatažené a chladné podél pobřeží.
Obyvatelé - Španělsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Španělsko. Počet
obyvatel je: 48,958,159 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? kompozitní středomořské a severské typy.
Jaké jsou tu požívané jazyky? Španělsko hovoří jazyky
Castilian španělština (oficiální celostátní) 74%, katalánština
(úředník v Katalánsku, Baleárské ostrovy, a Valencijské

společenství (kde je známo jako Valencijský) 17%, Galicijština
(úředník v Galicii) 7%, Baskičtina (úředník Baskicka a
Baskicko-oblast Navarra) 2%, Aranese severozápadním rohu
Katalánska (Vall d'Aran) spolu s katalánským,. A náboženství:
Římskokatolický 67,8%, ateista 9,1%, jiný 2,2%, nevěřící
18,4%, nespecifikovaný 2,5% (2016 est.). Kolik let je tady
lidem? 42.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 81.8 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: S pozoruhodnou výjimkou Madrid, Sevilla a
Zaragoza, největší městské aglomerace se nacházejí podél
pobřeží Středozemního moře a Atlantiku; v celém vnitrozemí
jsou rozmístěny četné menší města, které odrážejí zemědělské
dědictví Španělska; husté osídlení se nalézá v okolí hlavního
města Madridu, stejně jako přístavní město Barcelona. Hlavní
městské oblasti v zemi Španělsko jsou: Madrid (hlavní město)
6.199 milionů; Barcelona 5 058 milionů; Valencia 810 000
(2015).
Vláda a ekonomika - Španělsko
Hlavní město země Španělsko je Madrid a typ vlády
parlamentní ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní
členění - 17 autonomních společenství (autonomní společenství,
singular - comunidad autonoma) a 2 autonomních měst
(ciudades autonomas, singular - ciudad autonoma); Andalusie;
Aragon; Asturias; Kanárské ostrovy (Kanárské ostrovy);
Cantabria; Castilla-La Mancha; Castilla-Leon; Katalánština
(kastilská), Katalánština (katalánština), Catalonha (Aranese)
[Katalánsko]; Ceuta; Comunidad Valenciana (kastilský),

Comunitat Valenciana (Valencie) [Valencijské společenství];
Extremadura; Galicia; Illes Baleares (Baleárské ostrovy); La
Rioja; Madrid; Melilla; Murcia; Navarra (kastilská), Nafarroa
(Baskicko) [Navarra]; Pais Vasco (Kastilian), Euskadi
(Baskicko) [Baskicko]. Pokud jde o ekonomiku, Španělsko
má tyto důležité průmyslové produkty: textil a oděvy (včetně
obuvi), potravin a nápojů, kovy a kovové výroby, chemikálie,
stavba lodí, automobilů, strojů, cestovní ruch, hlíny a
žáruvzdorných výrobků, obuvi, farmaceutických výrobků,
zdravotnických přístrojů. Důležité zemědělské produkty jsou
obilí, zeleniny, oliv, vinné hrozny, cukrové řepy , citrus; hovězí,
vepřové, drůbeží, mléčné výrobky; Ryba. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou strojů, motorových vozidel ;
potraviny, léčiva, léky, ostatní spotřební zboží a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Francie 15,2%,
Německo 11,4%, Itálie 7,8%, Velká Británie 7,6%,
Portugalsko 7%, USA 4,4% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje a zařízení, spotřební zboží, měřicí a
kontrolní přístroje a nejdůležitější importní partneři jsou
Německo 14,7%, Francie 12%, Čína 7,1%, Itálie 6,7%,
Nizozemsko 5,2%, Spojené království 4,4% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Španělsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $38,200 (2017
odhad). To znamená, že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme,
že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se
přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 21.1% (2012 odhad).

Mapa Španělsko
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Srí Lanka
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Srí Lanka. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Srí
Lanka. Ale pojďme začít mapou, kterou má Srí Lanka:

Srí Lanka - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Srí Lanka? Začněme tímto:
První Sinhálci přišli na Srí Lanka pozdě v 6. století před naším
letopočtem, pravděpodobně ze severní Indie. Buddhismus byl
představen kolem roku 250 př.nl a první města se vyvíjely ve
městech Anuradhapura (od roku 200 př.nl do zhruba 1000
AD) a Polonnaruwa (přibližně od 1070 do 1200). Ve 14. století
jihoindická dynastie založila tamilské království na severní Srí
Lance. Portugalci ovládli pobřežní oblasti ostrova v 16. století a
holandský v 17. století. Ostrov byl postoupen k Britům v roce
1796, stal se kolonií koruny v 1802, a byl formally spojený pod
britskou vládou v 1815. Jako Ceylon, to stalo se nezávislé v
1948; jeho jméno bylo změněno na Srí Lanka v roce 1972.
Převládající napětí mezi sinhálskou většinou a tamilskými
separatisty vybuchlo do války v roce 1983. Po dvou
desetiletích bojů, vláda a osvobozenecké tygři Tamil Eelam
(LTTE) formalizovaly příměří v únoru 2002 s Norskem
zprostředkováním mírových jednání. Jak LTTE, tak i vláda
neoficiálně zrušily příměří a násilí mezi LTTE a vládními silami v
roce 2006 zintenzívnily, ale vláda znovu získala kontrolu nad
východní provincií v roce 2007. Vláda se oficiálně stáhla z
dohody o příměří v lednu 2008 av květnu 2009 byly zbytky
LTTE poraženy. Od ukončení konfliktu vláda schválila
ambiciózní program projektů hospodářského rozvoje, z nichž
mnohé jsou financovány z půjček od vlády Číny. Kromě úsilí o
rekonstrukci své ekonomiky, vláda přesídli více než 95% těch

civilistů vysídlených během poslední fáze konfliktu a uvolnila
drtivou většinu bývalých bojovníků z oblasti LTTE zachycených
vládními bezpečnostními silami. Pomalý pokrok pokračuje ve
spornějších a politicky obtížnějších otázkách, jako je dosažení
politického urovnání se zvolenými zástupci tamilských zemí a
odpovědnost vůči údajným osobám, které se během konfliktu
účastnily porušování lidských práv a dalšího zneužívání.
Geografie - Srí Lanka

Kde je na světě Srí Lanka? Umístění
této země je Jižní Asie, ostrov v Indickém oceánu, jižně od
Indie. Srí Lanka má celkovou plochu 65,610 km2, z čehož
64,630 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně nízká, plochá až povíjená planina; hory v jihocentrálním vnitrobloku. Nejnižší bod země Srí Lanka je Indický
oceán 0 m, nejvyšší bod Pidurutalagala 2 524 m. A klima je
tropických monzunů; severozápadní monzun (prosinec až
březen); jihozápadní monzun (červen až říjen).
Obyvatelé - Srí Lanka
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Srí Lanka. Počet
obyvatel je: 22,409,381 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? Sinhalese 74.9%, Srí Lanky Tamil 11.2%,

Srí Lanky Moors 9.2%, Indický tamil 4.2%, ostatní 0.5%
(2012 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Srí Lanka hovoří
jazyky Sinhala (oficiální a národní jazyk) 74%, Tamil (oficiální a
národní jazyk) 18%, ostatní 8%. A náboženství: Buddhisté
(oficiální) 70,2%, Hindština 12,6%, Muslim 9,7% % (2012
est.). Kolik let je tady lidem? 32.8 roků. Musíme dodat, že toto
číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší.
A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato:
76.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Populace je primárně
soustředěna v širokém mokrém pásmu v jihozápadních
městských centrech podél východního pobřeží a na poloostrově
Jaffna na severu. Hlavní městské oblasti v zemi Srí Lanka jsou:
Srí Jayewardenepura Kotte (legislativní kapitál ) 128 000
(2014); Colombo (hlavní město) 707,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Srí Lanka
Hlavní město země Srí Lanka je Colombo (obchodní
kapitál); Srí Jayewardenepura Kotte (správní kapitál) a typ
vlády prezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 9 provincií; Střední, východní, North Central,
Northern, North Western, Sabaragamuwa, Southern, Uva,
Western. Pokud jde o ekonomiku, Srí Lanka má tyto důležité
průmyslové produkty: zpracování ryb z kaučuku, čaje, kokosu,
tabáku a jiných zemědělských komodit; telekomunikace,
pojišťovnictví, bankovnictví; cestovní ruch, lodní doprava;
oděvy, textil; cement, rafinace ropy, služby informačních
technologií, stavebnictví. Důležité zemědělské produkty jsou
Rýže, cukrová třtina , zrna, luštěniny, olejnatá semena, koření,
zelenina, ovoce, čaj, kaučuk, kokosové ořechy; mléko, vejce,

kůže, hovězí maso;. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou textil a oděvy, čaj a koření; gumové výrobky; vzácné
kameny; kokosové produkty, ryby a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou USA 27,3%, Velká Británie 10,2%,
Indie 7,3%, Německo 5%, Itálie 4,2% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou ropa, textil, stroje a dopravní
prostředky, stavební materiály, minerální výrobky, potraviny a
nejdůležitější importní partneři jsou Indie 21,7%, Čína 12,1%
Singapur 5,9%, Japonsko 5,4% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Srí Lanka a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $13,000 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 6.7% (2012 odhad).
Mapa Srí Lanka
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Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Súdán. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Súdán. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Súdán:

Súdán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Súdán? Začněme tímto:
Vojenské režimy upřednostňující vlády orientované islámem
ovládly národní politiku od okamžiku nezávislosti od angloegyptské ko-vlády v roce 1956. Súdán byl zapleten do dvou
dlouhotrvajících občanských válek po většinu zbytku 20. století.
Tyto konflikty byly zakořeněny v severní ekonomické, politické
a
společenské
nadvládě
převážně
nemoslimských,
neabsorbovaných jižních Súdánů. První občanská válka
skončila v roce 1972, ale v roce 1983 vypukla další.
Rozhovory o míru získaly v letech 2002-2004 hybnou silu s
podepsáním několika dohod. Konečná celková mírová dohoda
Sever / Jih (CPA), která byla podepsána v lednu 2005,
poskytla autonomii jižních rebelů po dobu šesti let, po níž
následovalo referendum o nezávislosti pro jižní Súdán.
Referendum proběhlo v lednu 2011 a naznačilo naprostou
podporu nezávislosti. Jižní Súdán se stal nezávislým dne 9.
července 2011. Súdán a Jižní Súdán dosud plně neprovedly
bezpečnostní a hospodářské dohody podepsané v září 2012
týkající se normalizace vztahů mezi oběma zeměmi. Konečné
uspořádání napadeného regionu Abyei musí být také
rozhodnuto. Po nezávislosti jižního Súdánu vypukl konflikt mezi
vládou a Súdánským lidovým osvobozeneckým hnutím v
severních státech Kordofánu a Modrého Nilu (společně
známými jako dvě oblasti) a vyústilo v 1,1 milionu vnitřně
vysídlených osob nebo těžce postižených osob, které potřebují

humanitární pomoc pomoc. V západním regionu Dárfúru v roce
2003 vypukl samostatný konflikt, vyhnal téměř 2 miliony lidí a
způsobil tisíce úmrtí. Boj v obou oblastech a v Dárfúru mezi
vládními silami a opozicí do značné míry upadl, nicméně civilní
obyvatelé jsou postiženi násilím na nízké úrovni, včetně
mezioborového konfliktu a banditismu, což je z velké části
důsledkem slabého právního státu. OSN a Africká unie
společně velel operaci na udržení míru v Dárfúru (Unamid) od
roku 2007. Jednotky mírových sil bojovaly za řešení nejistoty v
Dárfúru a stále se staly terčem útoků ozbrojených skupin.
Súdán také čelil přílivu uprchlíků ze sousedních zemí, zejména
Etiopie, Eritreje, Čadu, Středoafrické republiky a Jižního
Súdánu. Ozbrojený konflikt, špatná dopravní infrastruktura a
popírání přístupu vlády i ozbrojené opozice brání poskytování
humanitární pomoci postiženým skupinám obyvatel. OSN a
Africká unie společně velel operaci na udržení míru v Dárfúru
(Unamid) od roku 2007. Jednotky mírových sil bojovaly za
řešení nejistoty v Dárfúru a stále se staly terčem útoků
ozbrojených skupin. Súdán také čelil přílivu uprchlíků ze
sousedních zemí, zejména Etiopie, Eritreje, Čadu, Středoafrické
republiky a Jižního Súdánu. Ozbrojený konflikt, špatná
dopravní infrastruktura a popírání přístupu vlády i ozbrojené
opozice brání poskytování humanitární pomoci postiženým
skupinám obyvatel. OSN a Africká unie společně velel operaci
na udržení míru v Dárfúru (Unamid) od roku 2007. Jednotky
mírových sil bojovaly za řešení nejistoty v Dárfúru a stále se
staly terčem útoků ozbrojených skupin. Súdán také čelil přílivu
uprchlíků ze sousedních zemí, zejména Etiopie, Eritreje, Čadu,

Středoafrické republiky a Jižního Súdánu. Ozbrojený konflikt,
špatná dopravní infrastruktura a popírání přístupu vlády i
ozbrojené opozice brání poskytování humanitární pomoci
postiženým skupinám obyvatel. Súdán také čelil přílivu
uprchlíků ze sousedních zemí, zejména Etiopie, Eritreje, Čadu,
Středoafrické republiky a Jižního Súdánu. Ozbrojený konflikt,
špatná dopravní infrastruktura a popírání přístupu vlády i
ozbrojené opozice brání poskytování humanitární pomoci
postiženým skupinám obyvatel. Súdán také čelil přílivu
uprchlíků ze sousedních zemí, zejména Etiopie, Eritreje, Čadu,
Středoafrické republiky a Jižního Súdánu. Ozbrojený konflikt,
špatná dopravní infrastruktura a popírání přístupu vlády i
ozbrojené opozice brání poskytování humanitární pomoci
postiženým skupinám obyvatel.
Geografie - Súdán

Kde je na světě Súdán? Umístění této
země je severovýchodní Afrika, hraničící s Rudým mořem, mezi
Egyptem a Eritreou. Súdán má celkovou plochu 1,861,484
km2, z čehož neznámo je země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: obecně ploché, bezvýznamné
pláně; poušť dominuje na severu. Nejnižší bod země Súdán je
Rudé moře 0 m, nejvyšší bod Jabal Marrah 3,042 m. A klima

je horké a suché; suchá poušť; období dešťů se liší podle
regionu (duben až listopad).
Obyvatelé - Súdán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Súdán. Počet obyvatel
je: 37,345,935 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? Súdánská Arab (přibližně 70%), kožešina, Beja,
Nuba, Fallata. Jaké jsou tu požívané jazyky? Súdán hovoří
jazyky arabština (úřední), angličtina (oficiální), Nubian, Ta
Bedawie, Fu. A náboženství: sunnitský muslim, malá křesťanská
menšina. Kolik let je tady lidem? 19.9 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 64.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: s výjimkou pásky
osídlení, která odpovídá břehům Nilu, severní Súdán, který se
rozprostírá do suché Sahary, je řídce osídlen; bohatší vegetace
a širší přístup k vodě zvyšuje distribuci obyvatelstva na jihu a
rozšiřuje obytný rozmezí podél téměř celé hranice s jižním
Súdánem; Většina obyvatel se nachází v okolí Chartúmu, na
jihovýchodě mezi řekami Modrého a Bílého Nilu a kolem
Jihovýchodní Darfu. Hlavní městské oblasti v zemi Súdán jsou:
Chartúm (hlavního města) 5.129 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Súdán
Hlavní město země Súdán je Chartúm a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 18 států (wilayat, singular - wilayah); Severní Nil, Sennar, Jižní
Dárfúr, Jižní Kordofan, Západní Dárfúr, Západní Kordofan, Bílý
Nil. Pokud jde o ekonomiku, Súdán má tyto důležité

průmyslové produkty: oleje, bavlnu, textil, cement, jedlé oleje,
cukr, destilace, obuv, rafinace ropy, farmaceutika, výzbroj,
montáž automobilů / lehkých nákladních vozidel, frézování.
Důležité zemědělské produkty jsou bavlna, podzemnice olejná,
čirok, proso, pšenice, arabská guma, cukrová třtina, maniok ),
mango, papája, banány, sladké brambory, sezamová semínka;
krmivo pro zvířata, ovce a jiné živočišné. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou zlato; ropa a ropné produkty;
bavlna, sezam, hospodářská zvířata, arašídy, arabská guma,
suga a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou SAE 42,9%,
Saúdská Arábie 19,5%, Egypt 15,9% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou potraviny, průmyslové výrobky,
rafinérské a dopravní prostředky, léky, chemikálie, textil,
pšenice a nejdůležitější importní partneři jsou UAE 15.4% %,
Egypt 10,4%, Saúdská Arábie 9,2%, Turecko 8,9%, Japonsko
5% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Súdán a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$4,600 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 46.5%
(2009 odhad).
Mapa Súdán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Surinam
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Surinam. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Surinam. Ale pojďme začít mapou, kterou má Surinam:

Surinam - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Surinam? Začněme tímto:
Nejprve prozkoumáni Španěly v 16. století a poté se usadil v
polovině 17. století. Surinam se stal v roce 1667 holandskou
kolonií. S zrušením afrického otroctví v roce 1863 byli
pracovníci přivezeni z Indie a Javy. Nizozemsko získalo
nezávislost kolonie v roce 1975. O pět let později byla civilní
vláda nahrazena vojenským režimem, který brzy prohlásil
Surinam za socialistickou republiku. Nadále vykonávala
kontrolu prostřednictvím řady jmenovitě civilních úřadů až do
roku 1987, kdy mezinárodní tlak nakonec donucoval
demokratické volby. V roce 1990 armáda svrhla civilní vedení,
ale v roce 1991 se k moci vrátila demokraticky zvolená vláda čtyřčlenná koalice. Koalice se v roce 2005 rozšířila na osm
stran a do srpna 2010 rozhodla, když voliči navrátili bývalého
vojenského vůdce Desire Bouterse a jeho opoziční koalici k
moci. President Bouterse byl znovu zvolen v roce 2015.
Geografie - Surinam

Kde je na světě Surinam? Umístění této
země je Severní severní Amerika, hraničící s severním
Atlantickým oceánem, mezi Francouzskou Guyanou a
Guayanou. Surinam má celkovou plochu 163,820 km2, z čehož
156,000 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
většinou valily; úzký pobřežní roviny s bažiny. Nejnižší bod
země Surinam je nejmenované umístění v pobřežním prostého
-2 m, nejvyšší bod Juliana Top 1230m. A klima je tropických;
zpomalil větry, které se.
Obyvatelé - Surinam
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Surinam. Počet obyvatel
je: 591,919 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Hindustani (také známí místně jako "východní indiáni",
jejich předkové emigrovali ze severní Indie v druhé polovině 19.
století), 27,4%, "Maroon" (jejich africkí předkové byli přineseni
do země v 17. a 18. století jako otroci a útěk do interiéru)
21,7%, kreolský (smíšený bílý a černý) 15,7%, jávský 13,7%,
smíšený 13,4%, jiný 7,6%, nespecifikovaný 0,6% (2012 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Surinam hovoří jazyky

Holandština (oficiální) Tongo (Surinamese, někdy nazvaný TakiTaki, je rodným jazykem Creoles a hodně mladší populace a je
mezi jinými lingua franca), karibský Hindustani (dialekt
hindštiny), jávský. A náboženství: Protestant 23,6% (včetně
evangelických 11,2%, moravských 11,2%, reformovaných .7%,
luteránských .5%), hinduistických 22,3%, římských katolíků
21,6%, muslimských 13,8%, jiných křesťanů 3,2%, Winti
1,8%, svědků Jehovových 1,2% , ostatní 1,7%, žádné 7,5%,
nespecifikováno 3,2% (v roce 2012). Kolik let je tady lidem?
29.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 72.5 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: populace soustředěná podél nejméně pobřežního
pásu; zbytek země je řídce osídlen. Hlavní městské oblasti v
zemi Surinam jsou: Paramaribo (hlavní město) 234,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Surinam
Hlavní město země Surinam je Paramaribo a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 10 okresů (distrikten, singular - distrikt); Brokopondo,
Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para,
Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica. Pokud jde o
ekonomiku, Surinam má tyto důležité průmyslové produkty:
bauxit a těžba zlata, výroba oxidu hlinitého; Olej, krátit,
potravinářství, rybolov. Důležité zemědělské produkty jsou
Rýže, banány, palmové jádra, kokosové ořechy, plantejny,
arašídy; hovězí maso, kuřata; krevety; lesní produkty.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou hlinitý, zlato, ropa,
dřevo, krevety a ryby, rýže, banány, a nejvýznamnějšími

exportními partnery jsou Švýcarsko 28,3%, UAE 27,1%,
Belgie 9,1%, Guyana 9%, v USA 4,7% , Trinidad a Tobago
4,5% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou kapitálové
vybavení, ropa, potraviny, bavlna, spotřební zboží a
nejdůležitější importní partneři jsou US 21,2%, Nizozemsko
10,9%, Čína 10,5%, Trinidad a Tobago 10,1%, Svatá Lucie
7%. Jakým bohatstvím oplývá Surinam a jak bohatí jsou lidé v
této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$13,900 (2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 70%
(2002 odhad).
Mapa Surinam

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Svazijsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Svazijsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Svazijsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Svazijsko:

Svazijsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Svazijsko? Začněme tímto:
Autonomie pro Swazie jižní Afriky byla zaručena Brity v pozdní
19. století; nezávislost byla udělena v roce 1968. Studentské a
pracovní nepokoje v 90. letech podnítily krále Mswatiho III.,
posledního absolutního monarchy Afriky, aby neochotně
umožnil politickou reformu a větší demokracii, i když se v
posledních letech oprostil těchto slibů. Ústava vstoupila v
platnost v roce 2006, ale právní postavení politických stran
nebylo definováno a jejich status zůstává nejasný. Svazijsko
překonalo Botswanu jako zemi s nejvyšší známou prevalencí
HIV / AIDS na světě.
Geografie - Svazijsko

Kde je na světě Svazijsko? Umístění
této země je Jižní Afrika, mezi Mosambikem a Jižní Africe.
Svazijsko má celkovou plochu 17,364 km2, z čehož 17,204
km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: převážně hory a
kopce; některé mírně svažující se pláně. Nejnižší bod země

Svazijsko je Velká řeka Usutu 21 m, nejvyšší bod Emblem
1862 m. A klima je se pohybuje od tropického téměř mírném.
Obyvatelé - Svazijsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Svazijsko. Počet
obyvatel je: 1,467,152. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady
žije? afrických 97%, evropských 3% v. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Svazijsko hovoří jazyky angličtině (oficiálních,
používaných pro státní správu), siSwati (oficiální). A
náboženství: Křesťan 90% (sionista - směsice křesťanství a
původního uctívání předků - 40%, římský katolík 20%, dalších
30% - anglikánský, metodista, mormon, svědek Jehovovi),
muslim 2%, ostatní 8% (2015 est.). Kolik let je tady lidem?
21.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 52.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Vzhledem k hornatému terénu je rozložení
populace nerovnoměrné v celé zemi, soustředěné především v
údolích a pláních. Hlavní městské oblasti v zemi Svazijsko jsou:
Mbabane (hlavní město) 66 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Svazijsko
Hlavní město země Svazijsko je Mbabane (správní kapitál);
Lobamba (královský a legislativní kapitál) a typ vlády absolutní
monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 4 regiony;
Hhohho, Lubombo, Manzini, Shiselweni. Pokud jde o
ekonomiku, Svazijsko má tyto důležité průmyslové produkty:
nealkoholický nápoj koncentráty, uhlí, lesnictví, cukr textilní a
oděvní průmysl. Důležité zemědělské produkty jsou Cukrová

třtina, kukuřice, bavlna, citrusové plody, ananas, skot, kozy.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou koncentráty
nealkoholických nápojů, cukr, dřevo, bavlněná příze, ledničky,
citrusy a konzervované ovoce a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Jihoafrická republika 87,1%, Namibie 4%
(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou motorová
vozidla, potraviny, ropné produkty, chemikálie a nejdůležitější
importní partneři jsou Jižní Afrika 60,3%, Čína 5,3%,
Mozambik 5,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Svazijsko a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $9,900 (2017 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 63% (2010 odhad).
Mapa Svazijsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Švédsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Švédsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Švédsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Švédsko:

Švédsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Švédsko? Začněme tímto:
Vojenská síla během 17. století, Švédsko se neúčastnilo žádné
války po dvě staletí. V obou světových válkách se zachovala
ozbrojená neutralita. Švédský dlouhodobě úspěšný ekonomický
vzorec kapitalistického systému, který se mísil s podstatnými
sociálními prvky, byl v 90. letech zpochybněn vysokou
nezaměstnaností a v letech 2000-02 a 2009 globálním
hospodářským poklesem, avšak fiskální kázeň v posledních
několika letech umožnila, hospodářské rozdíly. Švédsko
vstoupilo do EU v roce 1995, ale veřejnost odmítla zavedení
eura v roce 2003 v referendu.
Geografie - Švédsko

Kde je na světě Švédsko? Umístění
této země je Severní Evropa, hraničící s Baltským mořem,
Botnickým zálivem, Kattegatem a Skagerrakem, mezi Finskem
a Norskem. Švédsko má celkovou plochu 450,295 km2, z
čehož 410,335 km2 je země. Takže to je docela velká země.

Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
většinou ploché nebo jemně valící se nížiny; hory v západní.
Nejnižší bod země Švédsko je rekultivované zátoky jezera
Hammarsjon, v blízkosti Kristianstad -2,4 m, nejvyšší bod
Kebnekaise 2.111 m. A klima je mírné na jihu s chladnými,
zataženými zimami a chladnými, částečně zataženými léty;
subarctic v severní.
Obyvatelé - Švédsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Švédsko. Počet
obyvatel je: 9,960,487 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? domorodá populace: Švédové s
finskými a samiskými menšinami; nejvíce obyčejných zemí
původu mezi přistěhovalci: Finsko, Sýrie, Irák, Polsko, Írán.
Jaké jsou tu požívané jazyky? Švédsko hovoří jazyky Švédština
(oficiální). A náboženství: Švédska (luteránská) 63%, ostatní
(zahrnuje římský katolík, pravoslavné, baptistické, muslimské,
židovské a buddhistické) 17% 2016 est.). Kolik let je tady
lidem? 41.2 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 82.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Většina Švédů žije na jihu, kde je klima mírnější a
je lepší spojení s evropskou pevninou; populační skupiny se
nacházejí po celé pobřeží Baltského moře na východě; vnitřní
části severu zůstávají řídce osídleny. Hlavní městské oblasti v
zemi Švédsko jsou: Stockholm (hlavní město) 1,486 milionů
(2015).
Vláda a ekonomika - Švédsko

Hlavní město země Švédsko je Stockholm a typ vlády
parlamentní ústavní monarchie. Podívejme se na administrativní
členění - 21 krajů (lan, singulární a množné číslo); Blekinge,
Dalarna, Gavleborg, Gotland, Halland, Jamtland, Jonkoping,
Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Orebro, Ostergotland, Skane,
Sodermanland, Stockholm, Uppsala, Varmland, Vasterbotten,
Vasternorrland, Vastmanland, Vastra Gotaland. Pokud jde o
ekonomiku, Švédsko má tyto důležité průmyslové produkty:
železo a ocel, přesné zařízení (ložiska, rozhlasové a telefonní
části, zbraně), dřevěná buničina a výrobky z papíru, zpracované
potraviny, motorová vozidla. Důležité zemědělské produkty
jsou ječmene, pšenice, cukrové řepy; maso, mléko.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou strojní zařízení
35%, motorová vozidla, papírenské výrobky, buničina a dřevo,
výrobky ze železa a oceli, chemické látky (v roce 2012) a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Německo 10,6%,
Norsko 10,4%, USA 7,3%, Dánsko 7%, Finsko 6,8%, Velká
Británie 6% 5,4%, Belgie 4,7%, Francie 4,4% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje, ropa a ropné
produkty, chemikálie, motorová vozidla, železo a ocel;
potraviny, oděvy a nejdůležitější importní partneři jsou
Německo 18,8%, Nizozemsko 8,2%, Norsko 7,8%, Dánsko
7,6%, Čína 5,6%, Spojené království 5,2%, Belgie 4,6%,
Finsko 4,5%, Francie 4,1%. Jakým bohatstvím oplývá
Švédsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $51,300 (2017 odhad). To znamená,
že tady lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s

ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 15%
(2014 odhad).
Mapa Švédsko
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Švýcarsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Švýcarsko. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Švýcarsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Švýcarsko:

Švýcarsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Švýcarsko? Začněme tímto:
Švýcarská konfederace byla založena v roce 1291 jako
obranná aliance mezi třemi kantony. V dalších letech se do
původních tří míst přidaly další lokality. Švýcarská konfederace
zajistila svou nezávislost od Svaté římské říše v roce 1499.
Ústava z roku 1848, později upravená v roce 1874, nahradila
konfederaci centralizovanou federální vládou. Svrchovanost a
neutralita Švýcarska byla již dlouho oceněna hlavními
evropskými mocnostmi a země nebyla zapojena do jedné ze
dvou světových válek. Politická a hospodářská integrace
Evropy v uplynulém půl století a role Švýcarska v mnoha
organizacích OSN a mezinárodních organizacích posílila vztahy
Švýcarska se svými sousedy. Země se však oficiálně nestala
členem OSN až do roku 2002.
Geografie - Švýcarsko

Kde je na světě Švýcarsko?
Umístění této země je Střední Evropa, východně od Francie,
severně od Itálie. Švýcarsko má celkovou plochu 41,277 km2,
z čehož 39,997 km2 je země. Takže to není nijak velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
většinou horami (jižní Alpy, Jura na severozápadě) s centrální
plošinou kopců, rovin a velkých jezer. Nejnižší bod země
Švýcarsko je Jezero Maggiore 195 m, nejvyšší bod
Dufourspitze 4,634 m. A klima je , ale mění se nadmořská
výška; studená, zatažená, deštivá / zasněžená zima; chladné až
teplé, zamračené, vlhké léto s občasnými přeháňkami,.
Obyvatelé - Švýcarsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Švýcarsko. Počet
obyvatel je: 8,236,303 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? němčina 65%, francouzština 18%,
italština 10%, Romansch 1%, ostatní 6%. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Švýcarsko hovoří jazyky Německý (nebo švýcarský)
63%, francouzský (oficiální) 22,7%, italský (oficiální) 8,1%,
anglický 4,9%, portugalský 3,7%, albánský 3%, srbskochorvatský 2.4% oficiální) 0,5%, jiný 7,1%. A náboženství:

římskokatolický 37,3%, protestant 24,9%, jiný křesťan 5,8%,
muslim 5,1%, jiný 1,4%, židovský 0,2%, žádný 23,9%,
nespecifikováno 1,3% (2015 est.). Kolik let je tady lidem?
42.4 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 82.6 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Rozložení populace odpovídá nadmořské výšce
se severní a západní oblastí mnohem více obydlených; vyšší
alpy jižního limitu vyrovnání. Hlavní městské oblasti v zemi
Švýcarsko jsou: Curychu 1,246 milionu; BERN (hlavní město)
358,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Švýcarsko
Hlavní město země Švýcarsko je Bern a typ vlády Federální
republika (formálně konfederace). Podívejme se na
administrativní členění - 26 kantonů (kantony, singulární kanton ve francouzštině, kantony, singulární - kanton v italštině,
Kantone, singulární - kanton v němčině); Aargau, Appenzell
Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basilej-Landschaft,
Basel-Stadt, Berlín / Bern, Fribourg / Freiburg, Ženeva, Glarus,
Graubünden / Grigioni / Grischun, Jura, Luzern, Neuchatel,
Schwyz , Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais / Wallis, Vaud,
Zug, Zuerich. Pokud jde o ekonomiku, Švýcarsko má tyto
důležité průmyslové produkty: strojní zařízení, chemikálie,
hodinky, textil, přesné přístroje, cestovní ruch, bankovnictví,
pojištění, léčiva. Důležité zemědělské produkty jsou zrna,
ovoce, zelenina; maso, vejce, mléčné výrobky. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou strojní zařízení, chemikálie, kovy,
hodinky, zemědělské produkty a nejvýznamnějšími exportními

partnery jsou Německo 14,4%, v USA o 12,1%, Velká
Británie 10,7%, Čína 9%, Hong Kong 6,1%, Francie 5,8%,
Itálie 4,9%, Indie 4,8% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou stroje, chemikálie, vozidla , kovy; zemědělství,
textilie a nejdůležitější importní partneři jsou Německo 19,4%,
USA 9%, Itálie 7,4%, Spojené království 7,1%, Spojené
arabské emiráty 6,2%, Francie 6,1%, Čína 4,7% (2016).
Jakým bohatstvím oplývá Švýcarsko a jak bohatí jsou lidé v
této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$61,400 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 6.6% (2014 odhad).
Mapa Švýcarsko
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Sýrie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Sýrie. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Sýrie. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Sýrie:

Sýrie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Sýrie? Začněme tímto: Po první
světové válce získal Francie mandát nad severní částí bývalé
osmanské říše Sýrie. Francouzi spravovali oblast jako Sýrie až
do udělení nezávislosti v roce 1946. Nová země postrádala
politickou stabilitu a zažila řadu vojenských převratů. Sýrie se
sjednala s Egyptem v únoru 1958, aby vytvořila Spojené
arabskou republiku. V září 1961 se obě entity oddělily a Syrská
arabská republika byla obnovena. V roce 1967 Arabskoizraelská válka, Sýrie ztratila oblast Golanských výšin do
Izraele. Během devadesátých let se Sýrie a Izrael konaly
příležitostné, byť neúspěšné, mírové rozhovory o návratu. V
listopadu 1970 se Hafiz al-ASAD, člen socialistické strany
Ba'th a menšinová sekce Alawi, ujal moci v bezkrevném
převratu a přinesl zemi politickou stabilitu. Po smrti prezidenta
Hafiz al-ASAD byl jeho syn Bashar al-ASAD schválen jako
prezident v lidovém referendu v červenci 2000. Syrské
jednotky - vyslaly se v Libanonu od roku 1976 ve zdánlivé
mírové roli - byly v dubnu 2005 staženy. v konfliktu mezi
Izraelem a Hizballáhem v červenci a srpnu 2006, Sýrie postavila
své vojenské síly do pohotovosti, ale nezasáhla přímo jménem
svého spojence Hezbollah. V květnu 2007 bylo druhým
funkčním obdobím prezidenta Bashara al-ASADa schváleno
lidovým referendem. Pod vlivem velkých povstání, které začaly
někde jinde v regionu a které se zkomplikovaly dalšími

sociálními a ekonomickými faktory, v březnu 2011 vypukly
antigovernmentové protesty nejprve v jižní provincii Dar'a,
přičemž protestující vyzývali k zrušení omezujícího nouzového
zákona umožňujícího zatčení bez nabít, legalizace politických
stran a odstranění zkorumpovaných místních úředníků.
Demonstrace a násilné nepokoje se šíří po celé Sýrii s kolísáním
velikosti a intenzity protestů. Vláda reagovala na nepokoje s
kombinací koncesí - včetně zrušení nouzového zákona, nových
zákonů umožňujících nové politické strany a liberalizace
místních a celostátních voleb - as vojenskou silou a
zadržováním. Snahy vlády potlačit nepokoje a ozbrojené
opoziční aktivity vedly k rozšířeným střetům mezi vládními
silami, jejich spojenci a opozičníky. Mezinárodní tlak na režim
ASAD zesílil koncem roku 2011, když Arabská liga, EU,
Turecko a USA rozšířily ekonomické sankce proti režimu a těm
subjektům, které ho podporují. V prosinci roku 2012
uskutečnila syrská národní koalice, byl uznán více než 130
zeměmi jako jediný legitimní zástupce syrského lidu. V září
2015 zahájilo Rusko vojenskou intervenci jménem režimu
ASAD a ozbrojené síly, které vládly, zachytily město Aleppo v
prosinci roku 2016 a posunuly konflikt ve prospěch režimu.
Politické jednání mezi vládou a opozičními delegacemi na
konferencích Ženev sponzorovaných OSN od roku 2014
nedokázaly vyřešit konflikt. Rusko, Írán a Turecko od počátku
roku 2017 uspořádaly jednání v Astaně, aby zřídila zóny
eskalace s cílem snížit násilí v Sýrii a Rusko také začalo
prosazovat politická jednání v Soči. V Sýrii pokračuje
nepokoje a podle odhadu OSN z dubna 2016 počet obětí mezi

syrskými vládními silami, opozičními silami a civilisty činil přes
400 000 lidí.
Geografie - Sýrie

Kde je na světě Sýrie? Umístění této
země je Blízký východ, sousedící se Středozemním mořem,
mezi Libanonem a Tureckem. Sýrie má celkovou plochu
185,180 km2, z čehož 183,630 km2 je země. Takže to není
nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: primárně semiarid a pouštní náhorní plošině;
úzká pobřežní rovina; hory na západě. Nejnižší bod země Sýrie
je neoznačená lokalita u jezera Tiberias -208 m, nejvyšší bod
Mount Hermon (Jabal a-Shayk) 2 814 m. A klima je převážně
pouště; teplé, suché, slunečné léto (červen až srpen) a mírné,
deštivé zimy (od prosince do února) podél pobřeží; studené
počasí se sněhem nebo sněhem pravidelně v Damašku.
Obyvatelé - Sýrie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Sýrie. Počet obyvatel je:
18,028,549 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? 90.3%, kurdština, arménština a další
9.7%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Sýrie hovoří jazyky
arabština (oficiální), kurdština, arménština, Aramie, Cirkassian,

Francouzština, Angličtina. A náboženství: Muslim 87% (oficiální,
zahrnuje Sunni 74% a Alawi, Ismaili a Shia 13%), křesťanské
10% (Orthodox, Unice a Nestorian), Druze 3% Damašek a
Aleppo). Kolik let je tady lidem? 24.3 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 75.1 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: významná hustota
obyvatelstva na pobřeží Středozemního moře; větší koncentrace
se nacházejí ve velkých městech Damašek, Aleppo (největší
město země) a Hims (Homs); více než polovina obyvatel žije v
pobřežní pláni, provincii Halab a údolí řeky Eufrat. Hlavní
městské oblasti v zemi Sýrie jsou: Aleppo 3.562 milionů;
Damašek (hlavní město) 2,566 milionů; Hims (Homs) 1,641
milionu; Hamah 1,237 milionu; Lattakia 781 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Sýrie
Hlavní město země Sýrie je Damašek a typ vlády
prezidentská republika; vysoce autoritářský režim. Podívejme
se na administrativní členění - 14 provincií (muhafazat, singular muhafazah); Al Hasakah, al-Ladhiqiyah (Latakia), Al
Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda, Dar'a, Dayr az Zawr,
Dimashq, Damascus, Halab, Hamah, Hims, Idlib Rif Dimashq
Tartus. Pokud jde o ekonomiku, Sýrie má tyto důležité
průmyslové produkty: ropné, textilní, potravinářské, nápojové,
tabákové, fosfátové hornictví, cement, olejnaté semena drcení,
montáž automobilů. Důležité zemědělské produkty jsou
Pšenice, ječmen, bavlna, čočka, cizrna, olivy, cukrová řepa;
hovězí maso, skopové maso, vejce, drůbež, mléko.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa, ovoce a

zelenina, bavlna, textil, oděvy, maso a živá zvířata, pšenice a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Libanon 34,6%,
Jordánsko 11,6%, Čína 9,4%, Turecko 8,2%, Irák 7,7%,
Tunisko 4,9% ). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a
dopravní prostředky, elektrické stroje, potraviny a dobytek,
kovy a kovové výrobky, chemikálie a chemické výrobky,
plasty, příze, papír a nejdůležitější importní partneři jsou Rusko
22%, Turecko 20%, Čína 11,3% (2016). Jakým bohatstvím
oplývá Sýrie a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $2,900 (2015 odhad). Toto je
velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 82.5% (2014 odhad).
Mapa Sýrie
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Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Tchaj-wan. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Tchaj-wan. Ale pojďme začít mapou, kterou má Tchaj-wan:

Tchaj-wan - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Tchaj-wan? Začněme tímto:
Poprvé obývaný Austronesian lidmi, Taiwan se stal domovem
pro přistěhovalce Han začínat v pozdní dynastii Ming (17.
století). V roce 1895 přinesla vojenská porážka čínskou
dynastii Qing, aby přenesla Tchaj-wan do Japonska, která pak
vládla Tchaj-wanu již 50 let. Tchaj-wan se dostal pod kontrolu
čínského nacionalisty (Kuomintang, KMT) po druhé světové
válce. S komunistickým vítězstvím v čínské občanské válce v
roce 1949 vládla nacionalisticky řízená republika Číny a 2
miliony nacionalistů utekla na Tchaj-wan a nadále tvrdila, že je
legitimní vládou pevninské Číny a Tchaj-wanu na základě ústavy
z roku 1947 vypracované pro všechny z Číny. Až do roku
1987 však nacionalistická vláda vládla Tchaj-wanu v rámci
deklarace vojenského práva občanské války z roku 1948.
Počátkem sedmdesátých let, Nacionalistické orgány postupně
začaly začleňovat domorodé obyvatelstvo do řídící struktury
mimo místní úroveň. Demokratizační proces se v 80. letech
rychle rozvinul, což vedlo v roce 1986 k nelegálnímu založení
první taiwanské opoziční strany (demokratická progresivní
strana nebo DPP) a zrušení stanného práva v následujícím roce.
Tchaj-wan uskutečnil parlamentní volby v roce 1992, první ve
více než čtyřicet let a první přímé prezidentské volby v roce
1996. V prezidentských volbách v roce 2000 prošel Tchaj-wan
svůj první mírový převod moci se ztrátou KMT DPP a poté

prodělal dvě další demokratické přenosy energie v letech 2008
a 2016. Během tohoto období se ostrov prosperoval, stal se
jedním z ekonomických "Tigerů" východní Asie. a po roce 2000
se stal hlavním investorem v pevninské Číně, když zesílila
křížová vazba. Dominantními politickými tématy jsou nadále
hospodářská reforma a růst, stejně jako správa citlivých vztahů
mezi Taiwanem a Čínou.
Geografie - Tchaj-wan

Kde je na světě Tchaj-wan? Umístění
této země je Východní Asie, které hraničí s ostrovy
Východočínského moře, Philippine moře, Jihočínské moře a
Taiwanské úžině, na severu Filipín, od jihovýchodního pobřeží
Číny. Tchaj-wan má celkovou plochu 35,980 km2, z čehož
32,260 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
východní dvě třetiny převážně drsných hor; ploché až mírně se
pohybující pláně v západní části. Nejnižší bod země Tchaj-wan
je Jihočínské moře 0 m, nejvyšší bod Yu Shan 3 952 m. A
klima je tropických; námořní; období dešťů v jihozápadním
monzunu (červen až srpen); přetrvávající a rozsáhlé oblačnosti
všichni.

Obyvatelé - Tchaj-wan
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Tchaj-wan. Počet
obyvatel je: 23,508,428 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? více než 95% čínských Číňanů (včetně
Hoklo, kteří tvoří přibližně 70% populace Tchaj-wanu, Hakku
a dalších skupin pocházejících z pevninské Číny), 2,3%
původních malajo-polynézských národů. Jaké jsou tu požívané
jazyky? Tchaj-wan hovoří jazyky Mandarin čínských
(oficiálních). A náboženství: Buddhista 35,3%, taoista 33,2%,
křesťan 3,9%, taoista nebo konfucianský lidový náboženský
přibližně 10%, žádný nebo neurčený 18,2% (2005 est.). Kolik
let je tady lidem? 40.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 80.2
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Distribuce vykazuje periferní
pobřežní osídlení. největší populace na severním a západním
pobřeží. Hlavní městské oblasti v zemi Tchaj-wan jsou: Taipei
(hlavní město) 2 666 milionů; Kaohsiung 1,523 milionu;
Taichung 1,225 milionu; Tainan 815 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Tchaj-wan
Hlavní město země Tchaj-wan je Taipei a typ vlády
poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - zahrnuje hlavní ostrov Tchaj-wan a menší ostrovy
poblíž a pobřežní provincie Fujian v Číně; Tchaj-wan je
rozdělen do 13 krajů (xian, singulárních a plurálních), 3 měst
(shi, singulárních a množných) a 6 zvláštních obcí přímo pod
jurisdikcí výkonného juanu,. Pokud jde o ekonomiku, Tchajwan má tyto důležité průmyslové produkty: elektronika,

komunikační a informační technologie výrobky, rafinace ropy,
chemikálie, textil, železo a ocel, stroje, cement, zpracování
potravin, vozidla, spotřební výrobky, léčiva. Důležité
zemědělské produkty jsou Rýže, zelenina, ovoce, čaj, květiny;
prasata, drůbež; rybářská. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou polovodiče, petrochemie, automobilové / auto
díly, lodě, bezdrátová komunikační zařízení, ploché displeje,
ocel, elektronika, plasty, počítače a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou neznámo. Nejdůležitější importní
komodity jsou olej / ropa, polovodiče, zemní plyn, textilií a
nejdůležitější importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím
oplývá Tchaj-wan a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $49,800 (2017
odhad). To znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 1.5% (2012 odhad).
Mapa Tchaj-wan
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Tádžikistán. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Tádžikistán. Ale pojďme začít mapou, kterou má Tádžikistán:

Tádžikistán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Tádžikistán? Začněme tímto:
Tádžický lid se dostal pod ruskou vládu v šedesátých a
osmdesátých letech minulého století, ale po revoluci v roce
1917 oslabila ruská vláda ve Střední Asii. Skupiny domorodých
partyzánů ("basmachi") silně napadly bolševickou kontrolu nad
oblastí, která nebyla plně obnovena 1925. Tádžikistán byl
poprvé vytvořen jako autonomní republika uvnitř Uzbekistánu v
roce 1924, ale SSSR označil Tádžikistán za samostatnou
republiku v roce 1929 a přenesl se na ni hodně dnešní provincie
Sughd. Etnické Uzbekisté tvoří podstatnou menšinu v
Tádžikistánu a etnické Tádžikové jsou v Uzbekistánu ještě větší
menšinou. Tádžikistán se stal nezávislým v roce 1991 po
rozpadu Sovětského svazu a zažil občanskou válku mezi
regionálními frakcemi od roku 1992 do roku 1997. Tádžikistán
od roku 2010 vydržel několik domácích bezpečnostních
incidentů, včetně ozbrojeného konfliktu mezi vládními silami a
místními silnými v údolí Rasht a mezi vládními silami a
zločineckými skupinami v autonomní oblasti GornoBadakhshan. V září 2015 vládní bezpečnostní síly odmítaly
útoky vedené bývalým vysokým představitelem ministerstva
obrany. Prezident Emomali Rahmon, který přišel k moci během
občanské války, použil útoky na zákaz hlavní opoziční politické
strany v Tádžikistánu. V květnu roku 2016 Rahmon dále posílil
své postavení tím, že sám byl označen za "vůdce národa" s
neomezenými termíny a celoživotní imunitou prostřednictvím

ústavních změn ratifikovaných v referendu. Referendum také
snížilo minimální věk potřebný k tomu, aby se stal prezidentem
od 35 do 30, což by způsobilo, že Rahmův syn Rustam
Emomali bude mít nárok na prezidenta v roce 2020. Země
zůstává nejchudším v bývalé sovětské sféře. Tádžikistán se stal
členem WTO v březnu 2013. Jeho hospodářství však stále čelí
velkým výzvám, včetně závislosti na remitencích z Tádžiků
pracujících v Rusku, všudypřítomné korupci a obchodu s opiáty
pocházející ze sousedního Afghánistánu.
Geografie - Tádžikistán

Kde je na světě Tádžikistán?
Umístění této země je Střední Asie, západně od Číny, jižně od
Kyrgyzstánu. Tádžikistán má celkovou plochu 144,100 km2, z
čehož 141,510 km2 je země. Takže to není nijak velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
hornaté oblasti Pamir, na které převládala oblast Trans-Alay na
severu a Pamirs na jihovýchodě; western Fergana Valley v
severní, Kofarnihon a Vakhsh Valleys v jihozápadní. Nejnižší
bod země Tádžikistán je Syr Darya (Syrdarja) 300 m, nejvyšší
bod Qullai Ismoili Somoni 7495m. A klima je střednědobé
kontinentální, horké léto, mírné zimy; polarizovaný až polární v.

Obyvatelé - Tádžikistán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Tádžikistán. Počet
obyvatel je: 8,468,555 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Tádžické 84,3%, Uzbek 13,8%
(zahrnuje Lakai, Kongrat, Katagan, Barlos, Yuz), další 2%
(zahrnuje Kyrgyz, rusky, Turkmen, Tatar, arabské) (2010 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Tádžikistán hovoří jazyky
Tádžické (úřední ), Ruský široce využívaný ve vládních a
obchodních. A náboženství: službách Sunni Muslim 85%, Shi
Muslim 5%, ostatní 10% (v roce 2003). Kolik let je tady
lidem? 24.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 68.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Populace země je soustředěna na nižších výškách,
90% lidí žijících v údolích; celková hustota se zvětšuje z
východu na západ. Hlavní městské oblasti v zemi Tádžikistán
jsou: Dushanbe (hlavní město) 822,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Tádžikistán
Hlavní město země Tádžikistán je Dushanbe a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 2 provincie (viloyatho, singular - viloyat), 1 autonomní
provincii (viloyati mukhtor), 1 oblast kapitálu (viloyati poytakht)
a 1 oblast označovaná jako okresy pod státní správou;
Dušanbe, Khatlon (Qurghonteppa), Kuhistoni Badakhshon
[Gorno-Badakhshan] (Chorog), Nohiyahoi Tobei Jumhuri,
Sughd (Khujand). Pokud jde o ekonomiku, Tádžikistán má tyto
důležité průmyslové produkty: hliník, cement, rostlinný olej.
Důležité zemědělské produkty jsou Bavlna, obilí, ovoce, hrozny,

zelenina; kukuřice,. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou hliník, elektřina, bavlna, ovoce, rostlinný olej, textil a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Turecko 27,8%,
Rusko 15,6%, Čína 14,7% Alžírsko 6,5%, Itálie 5,8% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou ropné produkty, oxid
hlinitý, stroje a zařízení, potraviny a nejdůležitější importní
partneři jsou Rusko 31,2%, Čína 13,9%, Kazachstán 12,8%,
Uzbekistán 5,2%, Írán 5,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá
Tádžikistán a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je
zde HDP na obyvatele (PPP): $3,100 (2017 odhad). Toto je
velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 31.5% (2016 odhad).
Mapa Tádžikistán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Tanzanie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Tanzanie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Tanzanie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Tanzanie:

Tanzanie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Tanzanie? Začněme tímto:
Krátce po dosažení nezávislosti z Británie na počátku 60. let se
Tanganyika a Zanzibar spojily, Tanzanská sjednocená republika
v roce 1964. Pravidlo jedné strany skončilo v roce 1995
prvními demokratickými volbami, které se konaly v zemi od
sedmdesátých let. Zanzibarův polo-autonomní status a lidová
opozice vedly od roku 1995 ke čtyřem sporným volbám, které
vládnoucí strana vyhrál i přes mezinárodní nároky pozorovatelů
na hlasování o nesrovnalostech.
Geografie - Tanzanie

Kde je na světě Tanzanie? Umístění
této země je Východní Afrika sousedí s Indickým oceánem
mezi Keňou a Mosambikem. Tanzanie má celkovou plochu
947,300 km2, z čehož 885,800 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: oblastech podél pobřeží; centrální plošina;
severní a jižní vysočina. Nejnižší bod země Tanzanie je Indický
oceán 0 m, nejvyšší bod Kilimandžáro 5,895 m (nejvyšší bod v

Africe). A klima je liší se od tropického podél pobřeží k
mírnému v horských.
Obyvatelé - Tanzanie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Tanzanie. Počet obyvatel
je: 53,950,935. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady žije?
pevniny - Afričan 99% (z toho 95% Bantu se skládá z více než
130 kmenů), dalších 1% , Evropské a arabské); Zanzibar arabský, africký, smíšený arabský a africký. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Tanzanie hovoří jazyky Kiswahili nebo
Svahilština (oficiální), Kiunguja (název pro Svahilština v
Zanzibaru), angličtinu (oficiální, primární jazyk obchodu,
administrativy a vysokoškolské vzdělání), arabština (široce
mluvená v Zanzibaru), mnoho místních jazyků. A náboženství:
Křesťan 61.4%, Muslim 35.2% , lidové náboženství 1,8%, jiné
0,2%, nezařazené 1,4%. Kolik let je tady lidem? 17.7 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 62.6 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
největší a nejlidnatější východoafrická země; populační
rozložení je extrémně nerovnoměrné, avšak v severní polovině
země a podél východního pobřeží se vyskytují větší skupiny
obyvatelstva. Hlavní městské oblasti v zemi Tanzanie jsou: DAR
ES Salaam (kapitál) 5,166 milionu; Mwanza 838,000 (2015).
Vláda a ekonomika - Tanzanie
Hlavní město země Tanzanie je Dodoma (legislativní
kapitál), Dar es Salaam (správní kapitál); poznámka - Dodoma
byl jmenován národním kapitálem v roce 1996 a slouží jako

místo setkání pro národní shromáždění; Dar es Salaam zůstává
de facto hlavním městem, největším městem a obchodním
centrem země, místy výkonných poboček a diplomatických
zastoupení; vláda tvrdí, že do roku 2020 dokončí převod
výkonné moci na společnost Dodoma a typ vlády prezidentská
republika. Podívejme se na administrativní členění - 30 regionů;
Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Kagera,
Kaskazini Pemba (Pemba sever), Kaskazini Unguja (Zanzibar
sever), Katavi, Kigoma, Kilimanjaro, Kusini Unguja Linka,
Manyara, Mara, Mbeya, Mjini Magharibi (Zanzibar městská /
západní), Morogoro, Mtwara, Mwanza, Njombe, Pwani,
Rukwa, Ruvuma, Shinyanga, Simiyu, Singida, Tábora, Tanga.
Pokud jde o ekonomiku, Tanzanie má tyto důležité průmyslové
produkty: zemědělské zpracování (cukr, pivo, cigarety, sisalové
motouzy); těžba (diamanty, zlato a železo), sůl, uhličitan sodný;
cement, rafinace ropy, boty, oděvy, výrobky z dřeva, oplodnění.
Důležité zemědělské produkty jsou káva, sisal, čaj, bavlna,
pyrethrum (insekticid vyrobený z chryzantém), kešu ořechy,
tabák, hřebíček, kukuřice, pšenice, maniok, tapioka, banány,
ovoce; dobytek, ovce, kozy. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou zlato, káva, kešu ořechy, výroba, bavlna a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Švýcarsko 15,1%,
Indie 13,8%, Jižní Afrika 12.4% , Demokratická republika
Kongo 5,7%, Belgie 5,6% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou spotřební zboží, strojní zařízení a dopravní
prostředky, průmyslová surovina, ropa a nejdůležitější importní
partneři jsou Čína 20,7%, Indie 18,1%, Spojené arabské
emiráty 7,5%, Jihoafrická republika 6%, Japonsko 4,7%

2016). Jakým bohatstvím oplývá Tanzanie a jak bohatí jsou lidé
v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$3,300 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 22.8%
(2015 odhad).
Mapa Tanzanie

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Thajsko
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Thajsko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země

Thajsko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Thajsko:

Thajsko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Thajsko? Začněme tímto:
Jednotné thajské království bylo založeno v polovině 14. století.
Známý jako Siam až do roku 1939, je Thajsko jedinou zemí
jihovýchodní Asie, která nikdy nebyla kolonizována evropskou
mocností. Bezkrevná revoluce v roce 1932 vedla k založení
ústavní monarchie. V spojenectví s Japonskem během druhé
světové války se Thajsko stalo americkým smluvním spojencem
v roce 1954 poté, co vyslalo vojáky do Koreje a později
bojovalo s USA ve Vietnamu. Thajsko od roku 2005 zažilo
několik kol politických turbulencí včetně vojenského puče v
roce 2006, které pak vyhnalo premiéra Thaksina Chinnawata,
po kterém následovaly rozsáhlé pouliční protesty konkurenčních
politických frakcí v letech 2008, 2009 a 2010. Thaksinova
nejmladší sestra Yinglak Chinnawat, v roce 2011 vedla Puea
Thai Party k volebnímu výhře a převzala kontrolu nad vládou.
Úplný návrh zákona o amnestii pro osoby zapojené do
pouličních protestů, které byly v poslední chvíli pozměněny tak,
aby zahrnovaly všechny politické zločiny - včetně všech
odsouzení proti Thaksinu - spustily měsíce rozsáhlých
protivládních protestů v Bangkoku od listopadu 2013.
Počátkem května 2014, Yinglak byl odvolán z ústavního soudu
a na konci května 2014 královská thajská armáda, vedená
královskou thajskou armádou generála Prayut Chan-ocha,

uskutečnila převrat proti vládní vládě. Prayut byl jmenován
premiérem v srpnu 2014. Prozatímní vojenská vláda vytvořila
několik dočasných institucí na podporu reformy a návrh nové
ústavy, která byla schválena v národním referendu v srpnu roku
2016. Volby jsou předběžně stanoveny na konci roku 2018.
Král Phumifon Adunyadet zemřel v říjnu 2016 po 70 letech
trůnu;
jeho
jediný
syn,
Wachiralongkon
Bodinthrathepphayawarangkun, vstoupil na trůn v prosinci
2016. Podepsal novou ústavu v dubnu 2017. Thajsko také
zažilo násilí související s etno-nacionalistickými povstalci ve
svých jižních malajsko-muslimských většinových provinciích.
Od ledna 2004 bylo tisíce zabito a zraněno ve vzpouře.
Geografie - Thajsko

Kde je na světě Thajsko? Umístění
této země je Jihovýchodní Asie, sousedící s Andamanským
mořem a Thajským zálivem, jihovýchodně od Barmy. Thajsko
má celkovou plochu 513,120 km2, z čehož 510,890 km2 je
země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat
terén této země? Tímto způsobem: centrální rovina; Khorat
Plateau na východě; hory jinde. Nejnižší bod země Thajsko je
Thajský záliv 0 m, nejvyšší bod Doi Inthanon 2,565 m. A klima
je tropické; deštivý, teplý, zakalený jihozápadní monzun (od
května do září); suchý, chladný severovýchodní monzun

(listopad až polovina března); jižní isthmus vždy horká a vlhká.
Obyvatelé - Thajsko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Thajsko. Počet obyvatel
je: 68,414,135. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady žije?
thajské 97,5%, barmské 1,3%, jiné 1,1%, nespecifikované.
Jaké jsou tu požívané jazyky? Thajsko hovoří jazyky thajské
(oficiální) 90,7%, barmské 1,3% , dalších 8%. A náboženství:
buddhistických 94,6%, muslimských 4,3%, křesťanských 1%,
dalších. Kolik let je tady lidem? 37.7 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 74.9 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Nejvyšší hustota
obyvatelstva se nachází v Bangkoku a okolí; významné skupiny
obyvatel nalezly přes velké části země, zejména na sever a
severovýchod Bangkoku av extrémním jižním regionu země.
Hlavní městské oblasti v zemi Thajsko jsou: Bangkok (kapitál)
9,27 milionu; Samut Prakan: 1,814 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Thajsko
Hlavní město země Thajsko je Bangkok a typ vlády ústavní
monarchie; poznámka - předběžná vojenská vláda od května
2014. Podívejme se na administrativní členění - 76 provincií
(changwat, singular and plural) a 1 obec (maha nakhon); Amnat
Charoen, Ang Thong, Bueng Kan, Buri Ram, Chachoengsao,
Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai,
Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet,
Kanchanaburi, Khon Kaen Krabi Krung Thep Lampang,
Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Nakhon Nayok,

Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima,
Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat
Nong Bua Lamphu Nong Khai Nonthaburi, Pathum Thani,
Phattawan, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra
Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap
Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Samut Prakan,
Samut Sakhon, Samut Songkhram, Saraburi, Satun, Sing Buri,
Si Sa Ket, Songkhla,. Pokud jde o ekonomiku, Thajsko má
tyto důležité průmyslové produkty: cestovní ruch, textil a oděvy,
zemědělské zpracování, nápoje, tabák, cement, lehká výroba
jako jsou klenoty a elektrické spotřebiče, počítače a součásti,
integrované obvody, nábytek, plasty, automobily a
automobilové díly, zemědělská technika, klimatizace a chlazení,
hliník, chemický, environmentální management, sklo, žula a
mramor, kůže, stroje a kovy, petrochemie, rafinace ropy, léčiva,
tisk, celulóza a papír, pryž, cukr, rýže, rybolov, maniok třetí
největší produkce cínu činí. Důležité zemědělské produkty jsou
Rýže, manioku, tapioka, gumy, kukuřice, cukrové třtiny,
kokosové palmy, , hospodářská zvířata, rybí výrobky.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou automobilů a dílů,
počítačů a jejich částí, klenotů a drahých kamenů, polymerů
ethylenu v primárních formách, rafinovaných paliv,
elektronických integrovaných obvodů, chemických produktů,
rýže, rybích výrobků, pryžových výrobků, cukru, manioku,
drůbeže, strojů a dílů, oceli a jejich výrobky a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou 11,4%, Čína 11,1%, Japonsko 9,6%,
Hongkong 5,3%, Austrálie 4,8%, Malajsie 4,5%, Vietnam
4,4% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a

díly, ropa, elektrické stroje a součásti, a ocel a produkt,
elektronický integrovaný obvod, díly automobilů, šperky včetně
stříbrných prutů a zlata, počítače a části, elektrické spotřebiče
pro domácnost, sója, sójová moučka, pšenice, bavlna, mléčné
výrobky a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 21.6%,
Japonsko 15.8%, USA 6.2% Malajsie 5,6% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Thajsko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $17,800 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 7.2% (2015 odhad).
Mapa Thajsko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Východní Timor
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Východní Timor. Zahrnuty

jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Východní Timor. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Východní Timor:

Východní Timor - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Východní Timor? Začněme
tímto: Portugalci začali obchodovat s Timorem na počátku 16.
století a kolonizovali ho v polovině století. Porušení s
Holandskem v regionu nakonec vyústilo v 1859 smlouvu, ve
které Portugalsko postoupilo západní část ostrova. Imperiální
Japonsko obsadilo portugalský Timor od roku 1942 do roku
1945, ale Portugalsko obnovilo koloniální autoritu po japonské
porážce ve druhé světové válce. Východní Timor se 28.
listopadu 1975 prohlásil za nezávislý od Portugalska a devět dní
později byl napaden a obsazen indonéskými jednotkami. To
bylo začleněno do Indonésie v červenci 1976 jako provincie
Timor Timur (Východní Timor). Během příštích dvou desetiletí
následovala neúspěšná kampaň pacifikace, během níž zemřelo
přibližně 100 000 až 250 000 lidí. V srpnu 1999, populární
referendum pod dohledem OSN, převážná většina obyvatel
Timor-Leste hlasovala za nezávislost od Indonésie. V příštích
třech týdnech však timorské milice proti nezávislosti organizované a podporované indonéskou armádou - zahájily
rozsáhlou kampaň odplaty za spálené země. Milice zabily
přibližně 1400 Timorů a donutili 300 000 lidí do západního
Timoru jako uprchlíci. Většina infrastruktury země, včetně

domů, zavlažovacích systémů, vodovodů a škol a téměř celé
elektrické sítě v zemi, byla zničena. Dne 20. září 1999 nasadily
do země australské mírové jednotky a ukončily násilí. Dne 20.
května 2002 byl Timor-Leste mezinárodně uznán jako nezávislý
stát. V roce 2006 vnitřní napětí ohrožovalo nový národ " když
vojenská stávka vedla k násilí a rozpadu práva a pořádku. Na
žádost Diliho byla do Timoru-Leste rozmístěna Mezinárodní
stabilizační síla (ISF) pod vedením Austrálie a Bezpečnostní
rada OSN zřídila integrovanou misi OSN ve Východním
Timoru (Unmit), která zahrnovala autorizovanou policejní
přítomnost přes 1 600 zaměstnanců. ISF a Unmit obnovily
stabilitu a umožnily prezidentské a parlamentní volby v roce
2007 v převážně mírové atmosféře. V únoru 2008 uskutečnila
rebelská skupina neúspěšný útok proti prezidentovi a
předsedovi vlády. Vůdce byl zabit při útoku a většina povstalců
se vzdala v dubnu 2008. Od útoku se vláda těšila jednomu z
nejdelších období post-nezávislosti stability,
Geografie - Východní Timor

Kde je na světě Východní Timor?
Umístění této země je Jihovýchodní Asie, severozápadně od
Austrálie na ostrovech Lesser Sunda na východním konci
indonéského souostroví; Poznámka: Timor-Leste zahrnuje
východní polovinu ostrova Timor, oblast Oecussi (Ambeno) na

severozápadní části ostrova Timor a ostrovy Pulau Atauro a
Pulau Jaco. Východní Timor má celkovou plochu 14,874 km2,
z čehož 14,874 km2 je země. Takže to je docela malá země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
hornaté. Nejnižší bod země Východní Timor je Timorské moře,
Savu moře a Banda moře 0 m, nejvyšší bod Foho Tatamailau 2
963 m. A klima je ; horké, vlhké; výrazné deštivé a suché
období.
Obyvatelé - Východní Timor
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Východní Timor. Počet
obyvatel je: 1,291,358 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš
lidí. Kdo tady žije? Austinesian (Malayo-Polynésie) (zahrnuje
Tetun, Mambai, Tokodede, Galoli, Kemak, Baikeno),
Melanesian-Papuán (včetně Bunak, Fataluku, Bakasai). Jaké
jsou tu požívané jazyky? Východní Timor hovoří jazyky Tetun
Prasa 30.6%, Mambai 16.6%, Makasai 10.5% Terik 6,1%,
5,9% Baikenu, Kemak 5,8%, 5,5% Bunak, Tokodede 4%,
Fataluku 3,5%, 1,8% Waima'a, Galoli 1,4%, 1,4% Naueti,
Idate 1,2%, Midiki 1,2%, ostatní 4,5%. A náboženství: Roman
Katolická 97,6%, protestantská / evangelická 2%, muslimská
0,2%, ostatní 0,2% (2015 est.). Kolik let je tady lidem? 18.9
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 68.4 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Většina obyvatelstva se soustředila v západní třetině země,
zejména v okolí Dili. Hlavní městské oblasti v zemi Východní
Timor jsou: DILI ) 228,000 (2014).

Vláda a ekonomika - Východní Timor
Hlavní město země Východní Timor je Dili a typ vlády
poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 13 správní obvody; Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro
(Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera (Gleno), Lautem
(Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi (Same), Oecussi
(Ambeno), Viqueque. Pokud jde o ekonomiku, Východní
Timor má tyto důležité průmyslové produkty: tisk, výroba
mýdla, ruční práce, tkanina. Důležité zemědělské produkty jsou
Káva, rýže, kukuřice, manioku, tapioky, brambory, sójové
boby, zelí, mango, banány, vanilkový. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou olej, káva, santalové dřevo,
mramor a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou neznámo.
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, benzín,
petrolej, stroje a nejdůležitější importní partneři jsou neznámo.
Jakým bohatstvím oplývá Východní Timor a jak bohatí jsou lidé
v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$5,000 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 41.8%
(2014 odhad).
Mapa Východní Timor

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Togo
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Togo. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Togo. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Togo:

Togo - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Togo? Začněme tímto:
Francouzský Togoland se stal Togo v roce 1960. Generál
Gnassingbe Eyadema, instalovaný jako vojenský vládce v roce
1967, vládl Togu s těžkou rukou již téměř čtyři desetiletí.
Navzdory fasádám voleb, které byly založeny na počátku
devadesátých let minulého století, vládou převážně vládl
prezident Eyadema, jehož mocná strana Rally of the Togolese
(lidová rada) byla od roku 1967 téměř nepřetržitě, a její
nástupce, Unie pro republiku , udržuje většinu míst v dnešním
zákonodárství. Po smrti Eyademy v únoru 2005 vojáci
nainstalovali syn prezidenta Faure Gnassingbeho a poté o dva
měsíce později připravili své oficiální volby. Demokratické zisky
od té doby umožnily Togu uskutečnit své první relativně
svobodné a spravedlivé parlamentní volby v říjnu 2007. Od
roku 2007, Prezident Gnassingbe zahájil svou zemi na postupné
cestě k politickému usmíření a demokratické reformě a Togo
uspořádalo několik prezidentských a parlamentních voleb, které
mezinárodní pozorovatelé považovali za všeobecně svobodné a
spravedlivé. Navzdory těmto pozitivním krokům došlo k
pomalému politickému usmíření a mnoho Togolezů si stěžuje, že
důležité politické opatření, jako jsou limity prezidentských voleb
a reformy voleb, zůstávají opuštěné a politická situace v zemi
zůstává v letargickém stavu. Mezinárodně, Togo je stále známo
jako země, kde byla stejná rodina již pět desetiletí. politické

usmíření se pomalu pohybovalo a mnoho Togolezů si stěžovalo,
že důležitá politická opatření, jako jsou limity prezidentských
voleb a volební reformy, zůstávají nedotčeny, takže politická
situace v zemi zůstává v letargickém stavu. Mezinárodně, Togo
je stále známo jako země, kde byla stejná rodina již pět
desetiletí. politické usmíření se pomalu pohybovalo a mnoho
Togolezů si stěžovalo, že důležitá politická opatření, jako jsou
limity prezidentských voleb a volební reformy, zůstávají
nedotčeny, takže politická situace v zemi zůstává v letargickém
stavu. Mezinárodně, Togo je stále známo jako země, kde byla
stejná rodina již pět desetiletí.
Geografie - Togo

Kde je na světě Togo? Umístění této
země je Západní Afrika, hraničící s Beninským výhledem , mezi
Beninem a Ghany. Togo má celkovou plochu 56,785 km2, z
čehož 54,385 km2 je země. Takže to není nijak velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: jemně
sející savany na severu; centrální kopce; jižní náhorní plošina;
nízká pobřežní pláň s rozsáhlými lagunami a bažinami. Nejnižší
bod země Togo je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Mont
Agou 986 m. A klima je tropických; horké, vlhké na jihu;
semiarid v severní.

Obyvatelé - Togo
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Togo. Počet obyvatel je:
7,965,055. Takže toto není příliš lidnatá země. Kdo tady žije?
Afriky (37 kmenů, největší a nejdůležitější jsou Ewe, Mina a
Kabre) 99%, Evropané a Sýrie-Libanonci méně než 1%. Jaké
jsou tu požívané jazyky? Togo hovoří jazyky Francouzština
(oficiální, obchodní jazyk), Ewe a Mina (dva hlavní africké
jazyky na jihu), Kabye (někdy hláskoval Kabiye) a Dagomba
(dva hlavní africké jazyky na severu). A náboženství: Christian
29%, Muslim 20% domorodé přesvědčení 51%. Kolik let je
tady lidem? 19.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 65.4 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: jeden z více hustě obydlených afrických národů s
většinou populace žijící ve venkovských obcích, hustota je
nejvyšší na jihu poblíž nebo poblíž Atlantického pobřeží. Hlavní
městské oblasti v zemi Togo jsou: LOME (hlavní město) 956
000 (2015 ).
Vláda a ekonomika - Togo
Hlavní město země Togo je Lome a typ vlády prezidentská
republika. Podívejme se na administrativní členění - 5 regiony
(regiony, singulární region); Centrale, Kara, Maritime, Plateaux,
Savanes. Pokud jde o ekonomiku, Togo má tyto důležité
průmyslové produkty: výtěžek fosfát, zpracování zemědělských
produktů, cement, řemesla, textil, nápoje. Důležité zemědělské
produkty jsou Káva, kakao, bavlna, rýže, proso, čirok;
hospodářská zvířata; ryby. Nejdůležitějšími exportními

komoditami jsou zpětného vývozu, bavlna, fosfáty, káva, kakao
a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Benin 17,5%,
Burkina 15,9%, Indie 7,6%, Mali 7,2%, Niger 7% , Cote
dIvoire 6,1%, Ghana 4,8%, Nigérie 4,3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a zařízení,
potraviny, ropné produkty a nejdůležitější importní partneři jsou
Čína 28,7%, Francie 8,9%, Nizozemsko 4,3%, Japonsko
4,2%. Jakým bohatstvím oplývá Togo a jak bohatí jsou lidé v
této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$1,600 (2017 odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 55.1%
(2015 odhad).
Mapa Togo

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Tonga
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Tonga. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Tonga. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Tonga:

Tonga - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Tonga? Začněme tímto: Tonga jedinečná mezi tichomořskými národy - nikdy zcela neztrácela
vlastní vládnutí. Souostroví "přátelských ostrovů" se sjednotili
do polynézského království v roce 1845. Tonga se stala ústavní
monarchií v roce 1875 a britským protektorátem v roce 1900;
odebral se z protektorátu a připojil se k Společenstvu národů v
roce 1970. Tonga zůstává jedinou monarchií v Pacifiku.
Geografie - Tonga

Kde je na světě Tonga? Umístění
této země je Oceánie, souostroví v jižním Tichém oceánu, asi
dvě třetiny cesty z Havaje na Nový Zéland. Tonga má celkovou
plochu 747 km2, z čehož 717 km2 je země. Takže to je docela
malá země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: většinou ploché ostrovy s vápencovými skalními
podložími tvořenými vztyčenou korálovou formací; jiné mají
vápenec překrývající vulkanickou skálu. Nejnižší bod země
Tonga je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Kao Volcano na
ostrově Kao 1046 m. A klima je tropických; modifikované
obchodními větry; teplá sezóna (prosinec až květen), chladná
sezóna (květen až prosinec).

Obyvatelé - Tonga
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Tonga. Počet obyvatel
je: 106,479 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Tongan 96,6%, část Tongan 1,7%, ostatní 1,7%,
nespecifikováno 0,03% (2006 est.). Jaké jsou tu požívané
jazyky? Tonga hovoří jazyky Angličtina a Tongan 87%, Tongan
(oficiální) 10,7% , Angličtina (oficiální) 1,2%, ostatní 1,1%,
nespecifikováno 0,03% (2006 est.). A náboženství: Protestant
64,9% (zahrnuje Free Church Wesleyan 37,3%, Tonga
svobodný 11,4%, Tonga 7,2%, Křesťanská církev Tokaikolo
2,6% Boží shromáždění 2,3%, adventisté sedmého dne 2,2%,
ústavní církev v Tongě 0,9%, anglikánský 0,8% a církev v
úplném evangeliu 0,2%), Mormon 16,8%, římský katolík
15,6%, jiný 1,1%, žádný 0,03%, nespecifikováno 1,7% (V
roce 2006). Kolik let je tady lidem? 23 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 76.4 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: než dvě třetiny obyvatel
žije na ostrově Tongatapu; pouze 45 národních 171 ostrovů je
obsazeno. Hlavní městské oblasti v zemi Tonga jsou:
NUKU'Alofa 25,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Tonga
Hlavní město země Tonga je Nuku'alofa a typ vlády ústavní
monarchie. Podívejme se na administrativní členění - 5
ostrovních divizí; 'Eua, Ha'apai, Ongo Niua, Tongatapu, Vava'u.
Pokud jde o ekonomiku, Tonga má tyto důležité průmyslové
produkty: turistika, stavba, rybolov. Důležité zemědělské
produkty jsou Squash, kokosové ořechy, , vanilkové fazole,

kakao, káva, sladké brambory, kasava, taro a kava.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou squash, ryby,
vanilka fazole, okopaniny a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Hong Kong 25,6%, Japonsko 15,1%, NZ
14,3%, v USA o 13,5%, Austrálie 10%, Filipíny 9,4% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, stroje a
dopravní prostředky, pohonné hmoty, chemikálie a nejdůležitější
importní partneři jsou NZ 35,3%, Fidži 12,1%, Singapur 9,3%,
Čína 8,4%, USA 8%, Austrálie 7,6%, Japonsko 4,3% (2016).
Jakým bohatstvím oplývá Tonga a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $5,600
(2017 odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se
jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 24%
(FY03/04 odhad).
Mapa Tonga
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Trinidad a Tobago
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Trinidad a Tobago. Zahrnuty
jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa
země Trinidad a Tobago. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Trinidad a Tobago:

Trinidad a Tobago - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Trinidad a Tobago? Začněme
tímto: Nejprve kolonizoval španělština, ostrovy přišly pod
britskou kontrolou v brzy 19. století. Potravinářský průmysl
ostrovů byl ublížen emancipací otroků v roce 1834. Manpower
byl nahrazen dovozem smluvních dělníků z Indie mezi lety 1845
a 1917, což podpořilo výrobu cukru i kakaový průmysl. Objev
oleje na Trinidadu v roce 1910 přidal další důležitý export.
Nezávislost byla dosažena v roce 1962. Země je jedním z
nejvíce prosperujících v Karibiku díky převážně výrobě a
zpracování ropy a zemního plynu. Cestovní ruch, většinou na
Tobago, je zaměřen na expanzi a roste. Vláda se vyrovná s
nárůstem násilné trestné činnosti.
Geografie - Trinidad a Tobago

Kde je na světě Trinidad a Tobago?
Umístění této země je Karibik, ostrovy mezi Karibským mořem
a severním Atlantickým oceánem, severovýchodně od
Venezuely. Trinidad a Tobago má celkovou plochu 5,128 km2,

z čehož 5,128 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně pláně s některými kopci a nízkými horami. Nejnižší
bod země Trinidad a Tobago je Karibské moře 0 m, nejvyšší
bod El Cerro del Aripo 940 m. A klima je tropických; deštivé
období (červen až prosinec).
Obyvatelé - Trinidad a Tobago
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Trinidad a Tobago.
Počet obyvatel je: 1,218,208 (7/2017 odhad). Takže zde nežije
příliš lidí. Kdo tady žije? Východní indické 35,4%, africké
34,2%, smíšený - ostatní 15,3%, smíšeného Afričana /
Východní indické 7,7%, ostatní 1,3%, NS 6,2% (2011 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Trinidad a Tobago hovoří jazyky
English ( oficiální), Trinidadský kreolský anglicky, Tobagonský
kreolský anglicky, karibský Hindustani (dialekt hindštiny),
Trinidadský kreolský francouzský, španělský, čínský. A
náboženství: Protestant 32,1% (letniční / evangelikální / úplné
evangelium 12%, baptistický 6,9%, anglikánský 5,7%,
adventist sedmého dne 4,1%, presbyteriánský / kongresační
2,5%, jiný protestantský 0,9%), římský katolík 21,6%,
hinduistický 18,2% 5%, svědek Jehovova 1,5%, ostatní 8,4%,
žádné 2,2%, nespecifikováno 11,1% (2011 est.). Kolik let je
tady lidem? 36 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73.1 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Obyvatelstva na Trinidadu je soustředěno v
západní polovině ostrova, na Tobago jižní polovina. Hlavní

městské oblasti v zemi Trinidad a Tobago jsou: Port of Spain
(kapitál) 34,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Trinidad a Tobago
Hlavní město země Trinidad a Tobago je Port of Spain a typ
vlády parlamentní republika. Podívejme se na administrativní
členění - 9 regionů, 3 části, 2 měst, 1. oddělení. Pokud jde o
ekonomiku, Trinidad a Tobago má tyto důležité průmyslové
produkty: ropná drůbež a ropné produkty, zkapalněný zemní
plyn, methanol, amoniak, , výrobky z oceli, nápoje,
potravinářské výrobky, cement, bavlněné textilie. Důležité
zemědělské produkty jsou Kakao, dasheen, dýně, maniok,
rajčata, okurky, lilek, paprika, pommecythere, kokosová voda,.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou ropa 2014) ropa a
ropné produkty, zkapalněný zemní plyn, methanol, amoniak,
močovina, výrobky z oceli, nápoje, obiloviny a výrobky z
obilovin, kakao, ovoce, kosmetika, čisticí prostředky pro
domácnost, plastové obaly a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou US 39,2%, Argentina 9,3% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou minerální paliva, maziva,
stroje, dopravní prostředky a nejdůležitější importní partneři
jsou , Čína 6,1% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Trinidad a
Tobago a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $31,200 (2017 odhad). To znamená,
že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 20% (2014 odhad).
Mapa Trinidad a Tobago
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Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Tunisko. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Tunisko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Tunisko:

Tunisko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Tunisko? Začněme tímto:
Rivalita mezi francouzskými a italskými zájmy v Tunisku
vyvrcholila francouzskou invazí v roce 1881 a vytvořením
protektorátu. Vzrušení za nezávislost v desetiletích po první
světové válce bylo konečně úspěšné v přesvědčení Francouzů,
aby uznaly Tunisko jako nezávislý stát v roce 1956. První
prezident země, Habib Bourguiba, založil přísný stát jedné
strany. Dominoval zemi již 31 let, potlačoval islámský
fundamentalismus a zakládal práva ženám, které nemají žádný
jiný arabský národ. V listopadu 1987 byl Bourguiba odvolán z
funkce a nahrazen Zine el Abidine BEN ALI v bezkrvovém
převratu. Uliční protesty, které začaly v prosinci roku 2010 v
Tunisu v souvislosti s vysokou nezaměstnaností, korupcí,
rozšířenou chudobou a vysokými cenami potravin, vyvrcholily v
lednu 2011 a vyvrcholily nepokojmi, které vedly ke stovkám
úmrtí. Dne 14. ledna 2011, tentýž den BEN ALI odvolal vládu,
uprchl ze země a do konce ledna 2011 byla zformována
"národní jednota vlády". Volby pro nové ústavní shromáždění se
konaly koncem října 2011 av prosinci zvoleny za aktivního
prezidenta Moncefa Marzoukiho za lidská práva. Shromáždění
začalo připravovat novou ústavu v únoru 2012 a po několika
opakováních a měsíční politické krizi, která zastavila přechod,
ratifikovala tento dokument v lednu 2014. Parlamentní a
prezidentské volby pro stálou vládu se konaly na konci roku

2014. Beji CAID Essebsi byl zvolen jako první prezident podle
nové ústavy. V roce 2016 se nová vláda jednoty pokoušela
vyvážit politickou soudržnost s hospodářskými a sociálními
tlaky. tentýž den BEN ALI propustil vládu, uprchl ze země a do
konce ledna 2011 byla zformována "vláda národní jednoty".
Volby pro nové ústavní shromáždění se konaly koncem října
2011 av prosinci zvoleny za aktivního prezidenta Moncefa
Marzoukiho za lidská práva. Shromáždění začalo připravovat
novou ústavu v únoru 2012 a po několika opakováních a
měsíční politické krizi, která zastavila přechod, ratifikovala tento
dokument v lednu 2014. Parlamentní a prezidentské volby pro
stálou vládu se konaly na konci roku 2014. Beji CAID Essebsi
byl zvolen jako první prezident podle nové ústavy. V roce 2016
se nová vláda jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky. tentýž den BEN ALI
propustil vládu, uprchl ze země a do konce ledna 2011 byla
zformována "vláda národní jednoty". Volby pro nové ústavní
shromáždění se konaly koncem října 2011 av prosinci zvoleny
za aktivního prezidenta Moncefa Marzoukiho za lidská práva.
Shromáždění začalo připravovat novou ústavu v únoru 2012 a
po několika opakováních a měsíční politické krizi, která
zastavila přechod, ratifikovala tento dokument v lednu 2014.
Parlamentní a prezidentské volby pro stálou vládu se konaly na
konci roku 2014. Beji CAID Essebsi byl zvolen jako první
prezident podle nové ústavy. V roce 2016 se nová vláda
jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky. uprchl z této země a koncem
ledna 2011 vznikla "vláda národní jednoty". Volby pro nové

ústavní shromáždění se konaly koncem října 2011 av prosinci
zvoleny za aktivního prezidenta Moncefa Marzoukiho za lidská
práva. Shromáždění začalo připravovat novou ústavu v únoru
2012 a po několika opakováních a měsíční politické krizi, která
zastavila přechod, ratifikovala tento dokument v lednu 2014.
Parlamentní a prezidentské volby pro stálou vládu se konaly na
konci roku 2014. Beji CAID Essebsi byl zvolen jako první
prezident podle nové ústavy. V roce 2016 se nová vláda
jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky. uprchl z této země a koncem
ledna 2011 vznikla "vláda národní jednoty". Volby pro nové
ústavní shromáždění se konaly koncem října 2011 av prosinci
zvoleny za aktivního prezidenta Moncefa Marzoukiho za lidská
práva. Shromáždění začalo připravovat novou ústavu v únoru
2012 a po několika opakováních a měsíční politické krizi, která
zastavila přechod, ratifikovala tento dokument v lednu 2014.
Parlamentní a prezidentské volby pro stálou vládu se konaly na
konci roku 2014. Beji CAID Essebsi byl zvolen jako první
prezident podle nové ústavy. V roce 2016 se nová vláda
jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky. byl vytvořen. Volby pro nové
ústavní shromáždění se konaly koncem října 2011 av prosinci
zvoleny za aktivního prezidenta Moncefa Marzoukiho za lidská
práva. Shromáždění začalo připravovat novou ústavu v únoru
2012 a po několika opakováních a měsíční politické krizi, která
zastavila přechod, ratifikovala tento dokument v lednu 2014.
Parlamentní a prezidentské volby pro stálou vládu se konaly na
konci roku 2014. Beji CAID Essebsi byl zvolen jako první

prezident podle nové ústavy. V roce 2016 se nová vláda
jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky. byl vytvořen. Volby pro nové
ústavní shromáždění se konaly koncem října 2011 av prosinci
zvoleny za aktivního prezidenta Moncefa Marzoukiho za lidská
práva. Shromáždění začalo připravovat novou ústavu v únoru
2012 a po několika opakováních a měsíční politické krizi, která
zastavila přechod, ratifikovala tento dokument v lednu 2014.
Parlamentní a prezidentské volby pro stálou vládu se konaly na
konci roku 2014. Beji CAID Essebsi byl zvolen jako první
prezident podle nové ústavy. V roce 2016 se nová vláda
jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky. Shromáždění začalo
připravovat novou ústavu v únoru 2012 a po několika
opakováních a měsíční politické krizi, která zastavila přechod,
ratifikovala tento dokument v lednu 2014. Parlamentní a
prezidentské volby pro stálou vládu se konaly na konci roku
2014. Beji CAID Essebsi byl zvolen jako první prezident podle
nové ústavy. V roce 2016 se nová vláda jednoty pokoušela
vyvážit politickou soudržnost s hospodářskými a sociálními
tlaky. Shromáždění začalo připravovat novou ústavu v únoru
2012 a po několika opakováních a měsíční politické krizi, která
zastavila přechod, ratifikovala tento dokument v lednu 2014.
Parlamentní a prezidentské volby pro stálou vládu se konaly na
konci roku 2014. Beji CAID Essebsi byl zvolen jako první
prezident podle nové ústavy. V roce 2016 se nová vláda
jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky. Beji CAID Essebsi byl zvolen

jako první prezident podle nové ústavy. V roce 2016 se nová
vláda jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky. Beji CAID Essebsi byl zvolen
jako první prezident podle nové ústavy. V roce 2016 se nová
vláda jednoty pokoušela vyvážit politickou soudržnost s
hospodářskými a sociálními tlaky.
Geografie - Tunisko

Kde je na světě Tunisko? Umístění
této země je Severní Afrika, hraničící se Středozemním mořem,
mezi Alžírskem a Libyí. Tunisko má celkovou plochu 163,610
km2, z čehož 155,360 km2 je země. Takže to není nijak velká
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: horách na severu; horká, suchá centrální rovina;
poloměrný jih spadá do Sahary. Nejnižší bod země Tunisko je
Shatt al Gharsah -17 m, nejvyšší bod Jebel ech Chambi 1,544
m. A klima je mírně na severu s mírnými deštivými zimami a
horkými suchými léty; poušť v jižních.
Obyvatelé - Tunisko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Tunisko. Počet obyvatel
je: 11,403,800 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? arabština 98%, evropská 1%, židovská a

další 1%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Tunisko hovoří jazyky
arabština (oficiální, jeden z obchodních jazyků), francouzština
(obchod). A náboženství: Muslim (oficiální, sunni) 99,1%,
ostatní (včetně křesťanských, židovských, šíitských muslimů a
Bahá'í) 1%. Kolik let je tady lidem? 31.6 roků. Musíme dodat,
že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 75.7 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Převážná většina
obyvatel se nachází v severní polovině země ; Jih zůstává do
značné míry nedostatečně obyčejný. Hlavní městské oblasti v
zemi Tunisko jsou: Tunis (hlavní město) 1,993 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Tunisko
Hlavní město země Tunisko je Tunis a typ vlády parlamentní
republiky. Podívejme se na administrativní členění - 24
governorates (wilayat, singular - wilayah); Bejja, Ben Arous,
Bizerte, Gabes (Qabis), Gafsa, Jendouba, Kairouan (Al
Qaurawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili (Qibili) Kef (Al
Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba
(Manubah), Medenin (Madanin), Monastir, Nabeul, Sfax
(Safaqis) Zajda), Siliana (Silyanah) Sousse (Susah), Tataouine
(Tatawin) Tozeur (Tawzar), Tunis, Zaghouan (Zaghwan). Pokud
jde o ekonomiku, Tunisko má tyto důležité průmyslové
produkty: ropa, těžba (zejména fosfát, železná ruda), cestovní
ruch, textil, obuv, agropodnikání, nápoje. Důležité zemědělské
produkty jsou Olivy, olivový olej, zrno, rajčata, citrusové plody,
cukrová řepa, data, mandle; hovězí maso, mléčné výrobky.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou oděvy, polotovary
a textilní výrobky, zemědělské výrobky, mechanické zboží,

fosfáty a chemikálie, uhlovodíky, a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Francie 20,1%, Itálie 19,3%, Německo 10,7%,
Španělsko 5,2%, Libye 4,3% (2016). Nejdůležitější importní
komodity jsou textilie, stroje a zařízení, uhlovodíky, chemikálie,
potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou Francie 18%,
Itálie 14,8%, Čína 8% 4,3%, Alžírsko 4,1% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Tunisko a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $12,000 (2017
odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 15.5% (2010 odhad).
Mapa Tunisko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky
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Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Turecko. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Turecko. Ale pojďme začít mapou, kterou má Turecko:

Turecko - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Turecko? Začněme tímto:
Moderní Turecko bylo založeno v roce 1923 z pozůstatků
poražené Osmanské říše hnutím Mustafa Kemal, který byl
později oceněn Atatákem nebo "otcem Turků". Pod jeho
vedením přijala tato země zásadní sociální, právní a politické
reformy. Po období pravidel jedné strany, experiment s
multiparticipační politikou vedl k volebnímu vítězství opoziční
Demokratické strany v roce 1950 ak mírovému převodu moci.
Od té doby se turecké politické strany rozmnožily, ale
demokracie byla zlomena obdobími nestability a vojenskými
převraty (1960, 1971, 1980), což nakonec vyústilo v návrat
formální politické moci civilistům. V roce 1997 armáda znovu
pomohla inženýrství vyprostit - populárně nazvaný "postmoderní
převrat" - tehdy islámské vlády. Pokus o převrat byl proveden v
červenci 2016 frakcí tureckých ozbrojených sil. Turecko v roce
1974 vojensky zasáhlo na Kypru, aby zabránilo řeckému
převzetí ostrova, a od té doby působí jako patronátní stát
"turecké republice severního Kypru", kterou uznává pouze
Turecko. Oddělovači povstání zahájená v roce 1984 Kurdskou
dělnickou stranou (PKK), teroristickou organizací určenou
USA, dlouho ovládla pozornost tureckých bezpečnostních sil a
vyžádala si více než 40 000 životů. V roce 2013 vedla turecká

vláda a PKK jednání s cílem ukončit násilí, avšak intenzivní
boje se obnovily v roce 2015. Turecko se připojilo k OSN v
roce 1945 a v roce 1952 se stalo členem NATO. V roce 1963
se Turecko stalo přidruženým členem Evropského společenství;
zahájila v roce 2005 přístupové rozhovory s EU. Během
uplynulého desetiletí, ekonomické reformy spolu s některými
politickými reformami přispěly k rostoucí ekonomice, ačkoli
ekonomický růst v posledních letech zpomalil. Od roku 2015 až
do roku 2016 se Turecko stalo svědkem vzestupu
teroristického násilí, včetně velkých útoků v Ankaře, Istanbulu a
v převážně kurdském jihovýchodním regionu Turecka. Dne 15.
července 2016 se prvky tureckých ozbrojených sil pokusily o
převrat, který nakonec selhal po rozšířeném lidovém odporu.
Více než 240 lidí bylo zabito a více než 2 000 bylo zraněno,
když turečtí občané šli do ulic hromadně, aby čelili svržením
ozbrojených sil. V reakci na to turecké vládní orgány zatýkaly,
pozastavily nebo odvolaly více než 100 000 bezpečnostních
pracovníků, novinářů, soudců, akademiků a úředníků kvůli
údajnému spojení s pokusem o převrat. Vláda obvinila
následovníky islámského nadnárodního náboženského a
sociálního hnutí za údajné podněcování neúspěšného převratu a
označuje následníky za teroristy. Po neúspěšném převratu
zahájila turecká vláda v červenci roku 2016 stav nouze, který
byl rozšířen na červenec 2017. Turecká vláda provedla dne 16.
dubna 2017 referendum, které po zavedení změní Turecko z
parlamentního na prezidentský systém.
Geografie - Turecko

Kde je na světě Turecko? Umístění této
země je Jihovýchodní Evropa a jihozápadní Asie (ta část
Turecka západně od Bosporu je geograficky součástí Evropy),
která hraničí s Černým mořem, mezi Bulharskem a Gruzií a
sousedí s Egejským mořem a Středozemním mořem mezi
Řeckem a Sýrií. Turecko má celkovou plochu 783,562 km2, z
čehož 769,632 km2 je země. Takže to je docela velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
vysoké centrální náhorní plošině (Anatolia); úzká pobřežní
rovina; několik. Nejnižší bod země Turecko je Středozemní
moře 0 m, nejvyšší bod Mount Ararat 5,137 m. A klima je ;
horké, suché léto s mírnými vlhkými zimami; drsnější v interiéru.
Obyvatelé - Turecko
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Turecko. Počet obyvatel
je: 80,845,215 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Turecké 70-75%,
Kurdština 19%, ostatní menšiny 7-12 % (2016 tis.). Jaké jsou
tu požívané jazyky? Turecko hovoří jazyky Turečtina (oficiální),
Kurdština, ostatní menšinové jazyky. A náboženství: Muslimské
99,8% (většinou sunnitské), ostatní 0,2% (většinou křesťané a
Židé). Kolik let je tady lidem? 30.9 roků. Musíme dodat, že

toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 75 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: nejhustěji osídlená oblast
se nachází kolem Bosporu na severozápadě, kde žije 20%
obyvatel v Istanbulu; s výjimkou Ankary zůstávají městská
centra malá a rozptýlená po celém vnitrobloku Anatolie;
celkový vzorec periferního vývoje existuje, zejména podél
pobřeží Egejského moře na západě a systémů řeky Tigris a
Euphrates v jihovýchodním. Hlavní městské oblasti v zemi
Turecko jsou: Istanbulu 14,164 milionu; Ankara (hlavní město)
4,75 milionu; Izmir 3,04 milionu; 1,923 milionů Bursa; Adana
1,83 milionu; Gaziantep 1.528 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Turecko
Hlavní město země Turecko je Ankara a typ vlády
parlamentní republiky. Podívejme se na administrativní členění 81 provincií (iller, singular - il); Adana, Adiyaman,
Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Anthony,
Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt,
Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri,
Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzinčan, Erzurum, Eskisehir,
Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta,
Istanbul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman,
Karseri, Kayseri, Kilis, Kirikkale Kirklareli Kirsehir Kocaeli
Konya Kutahya Malatya Manisa Mardin Mersin Mugla Muš
Nevsehir Nigde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun
Sanliurfa Siirt Sínop Sirnak Sivas Tekirdag Tokat , Trabzon,
Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. Pokud jde o
ekonomiku, Turecko má tyto důležité průmyslové produkty:

textilie pro zvířata , potravinářství, automobily, elektronika,
hutnictví (uhlí, chromát, měď, bór) %, Velká Británie 8,2%, Irák
5,4%, Itálie 5,3%, USA 4,7%, Francie 4,2% (2016) strojní
zařízení, chemikálie, polotovary, paliva, dopravní prostředky
Čína 12,8%, Německo 10,8%, Rusko 7,6% 5,5%, Itálie 5,2%
(2016). Důležité zemědělské produkty jsou Tabák, bavlna,
obilí, olivy, cukrová řepa, lískové ořechy, luštěniny, citrusy;
(2015 est.) oděvy, potraviny, textil, kovovýroba, dopravní
prostředky Německo 9.8 (2015 est.). Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou . Nejdůležitější importní komodity jsou a
nejdůležitější importní partneři jsou . Jakým bohatstvím oplývá
Turecko a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $26,500 (2017 odhad). To znamená,
že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 21.9% (2015 odhad).
Mapa Turecko

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Turkmenistán
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Turkmenistán. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Turkmenistán. Ale pojďme začít mapou, kterou má
Turkmenistán:

Turkmenistán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Turkmenistán? Začněme tímto:
Současný Turkmenistán pokrývá území, které je po staletí na
křižovatce civilizací. Oblast byla vládnuta v dávných dobách
různými perskými říšími a byla dobytá Alexandrem Velikým,
muslimskými armádami, Mongoly, Turkickými válečníky a

nakonec Rusy. Ve středověku byla Merv (jedna z největších
měst islámského světa a významná zastávka na Silk Road).
Ruské federace připojené v pozdních 1800s, Turkmenistán
později patřil prominentně v anti-bolševické hnutí ve střední
Asii. V roce 1924 se Turkmenistán stal sovětskou republikou;
dosáhla nezávislosti při rozpuštění SSSR v roce 1991. Rozsáhlé
zásoby uhlovodíků a zemního plynu, které dosud nebyly plně
využívány, začaly transformovat zemi. Vláda Turkmenistánu se
chystá rozšířit své projekty těžby a dodávky a pokusila se
diverzifikovat své trasy vývozu plynu mimo ruskou plynovod. V
roce 2010 začaly fungovat nové plynovody, které přepravují
turkmenský plyn do Číny a do severního Íránu, a účinně
ukončily ruský monopol na export turkmenských plynů. V roce
2016 Rusko a Írán zastavily nákup plynu z Turkmenistánu, čímž
se Čína stala jediným kupujícím turkmenského plynu. Prezident
pro život Saparmurat Nyyazow zemřel v prosinci 2006 a
Turkmenistán uspořádal v únoru 2007 své první vícekandidátní
prezidentské volby. Jako nový prezident země se objevil
Gurbanguly Berdimuhamedow, místopředseda kabinetu v
Nyyazowě. Byl znovu zvolen v roce 2012 a opět v roce 2017 s
více než 97% hlasů v obou případech, ve volbách široce
považovaných za nedemokratické.
Geografie - Turkmenistán

Kde je na světě Turkmenistán?
Umístění této země je Střední Asie, která hraničí s Kaspickým
mořem, mezi Íránem a Kazachstánem. Turkmenistán má
celkovou plochu 488,100 km2, z čehož 469,930 km2 je země.
Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: plochá písková poušť s dunami
stoupajícími na hory na jihu; nízké hory podél hranice s Íránem;
hranice Kaspického moře na západě. Nejnižší bod země
Turkmenistán je Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli
je jezero v severním Turkmenistánu s hladinou vody, která se
pohybuje nad a pod výškami Vpadiny Akchanaya, jezero
kleslo až na -110 m), nejvyšší bod Gora Ayribaba 3 139 m. A
klima je subtropická poušť.
Obyvatelé - Turkmenistán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Turkmenistán. Počet
obyvatel je: 5,351,277 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš
lidnatá země. Kdo tady žije? Turkmenisté 85%, Uzbekisté 5%,
Rusové 4%, jiní 6% (2003). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Turkmenistán hovoří jazyky Turkmenisté (oficiální) 72%,
Rusové 12%, Uzbekisté 9%, Ostatní 7%. A náboženství:
Muslim 89% %, neznámé 2%. Kolik let je tady lidem? 27.9

roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 70.4 roků. Kde tu lidé žijí?
Zde: Nejvíce hustě obydlené oblasti jsou jižní, východní a
severovýchodní oázy; přibližně 50% populace žije v hlavním
městě Ašchabad. Hlavní městské oblasti v zemi Turkmenistán
jsou: Ašchabát (hlavního města) av jeho okolí 746 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Turkmenistán
Hlavní město země Turkmenistán je Ashgabat (Ashkhabad)
a typ vlády prezidentské republiky; autoritářské. Podívejme se
na administrativní členění - 5 provincií (welayatlar, singulární welayat) a 1 samostatným městem: Ahal Welayaty (Anew),
Ashgabat, Balkan Welayaty (Balkanabat), Dasoguz Welayaty,
Lebap Welayaty (Turkmenabat), Mary Welayaty. Pokud jde o
ekonomiku, Turkmenistán má tyto důležité průmyslové
produkty: zemní plyn, ropa, ropné produkty, textil, zpracování
potravin. Důležité zemědělské produkty jsou Bavlny, obilí,
melouny; dobytek. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou
plyn, ropa, petrochemický průmysl, textilie, bavlna fibe a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Číně 70%, Turecko
5,3%, Itálie 5,3%, v Afghánistánu 4,5%, v Rusku 4,1% (2016).
Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a zařízení,
chemikálie, potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou
Turecko 26,4%, Rusko 10,5%, Japonsko 8,6%, Německo
8,2%, Jižní Korea 7,8%, Čína 7,2%, Itálie 5,2%. Jakým
bohatstvím oplývá Turkmenistán a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $18,700
(2017 odhad). To je docela dobré. Dodejme, že se jedná o

hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 0.2%
(2012 odhad).
Mapa Turkmenistán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Turks a Caicos
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Turks a Caicos. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Turks a Caicos. Ale pojďme začít mapou, kterou má Turks a
Caicos:

Turks a Caicos - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Turks a Caicos? Začněme
tímto: Ostrovy byly součástí britské jamajské kolonie až do
roku 1962, kdy získaly status samostatné korunní kolonie na
nezávislosti Jamajky. Guvernér Bahamy dohlížel na záležitosti
od roku 1965 do roku 1973. Na Bahamské nezávislosti získaly
ostrovy v roce 1973 oddělený guvernér. Ačkoli byla dohoda o
nezávislosti pro rok 1982, politika byla zrušena a ostrovy
zůstaly britským zámořským územím. Ostrov Grand Turk trpěl
rozsáhlou škodou hurikánu Maria dne 22. září 2017, což mělo
za následek ztrátu moci a komunikaci, jakož i škody na bydlení
a podnikání.
Geografie - Turks a Caicos

Kde je na světě Turks a Caicos?
Umístění této země je dvě ostrovní skupiny v severním
Atlantském oceánu, jihovýchodně od Bahamy, severně od
Haiti. Turks a Caicos má celkovou plochu 948 km2, z čehož
948 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: nízké, ploché
vápence; rozsáhlé bažiny a mangrovní bažiny. Nejnižší bod
země Turks a Caicos je Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Blue

Hill na Providenciales a na kopci Flamingo na východním
Caicos 48 m. A klima je tropické; námořní; zpomalené
obchodními větry; slunečné a relativně suché.
Obyvatelé - Turks a Caicos
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Turks a Caicos. Počet
obyvatel je: 52,570 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí.
Kdo tady žije? černý 87,6%, bílá 7,9%, smíšený 2,5%,
Východní indické 1,3%, ostatní 0,7% (2006). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Turks a Caicos hovoří jazyky angličtina
(úřední ). A náboženství: Protestant 72,8% (Baptista 35,8%,
Boží církev 11,7%, anglikánský 10%, metodista 9,3%,
Adventist sedmého dne 6%), římský katolík 11,4%, svědkové
Jehovovi 1,8%, ostatní 14%. Kolik let je tady lidem? 33.3
roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina
lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná
délka života (při narození)? Tato: 80 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Osm z třiceti ostrovů je obýváno; ostrov Providenciales je
nejvíce obydlený, ale nejhustěji obydlený je Grand Turk. Hlavní
městské oblasti v zemi Turks a Caicos jsou: Grand TURK
(hlavní město) 5 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Turks a Caicos
Hlavní město země Turks a Caicos je Grand Turk
(Cockburn Town) a typ vlády parlamentní demokracie (dům
shromáždění); samosprávné zámořské území Spojeného
království. Podívejme se na administrativní členění - žádný
(zámořské území Spojeného království). Pokud jde o
ekonomiku, Turks a Caicos má tyto důležité průmyslové

produkty: turistiky, offshore finanční služby. Důležité zemědělské
produkty jsou kukuřice, fazole, kasava (maniok, tapioka),
citrusové plody; rybářské. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou humr, sušené a čerstvé skořápky, skořápky a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou neznámo.
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny a nápoje,
tabák, oděvy, výrobky, stavební materiály a nejdůležitější
importní partneři jsou neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Turks
a Caicos a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $29,100 (2007 odhad). To znamená,
že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Turks a Caicos

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Tuvalu
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Tuvalu. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Tuvalu. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Tuvalu:

Tuvalu - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Tuvalu? Začněme tímto: V roce
1974 způsobily etnické rozdíly v britské kolonii ostrovů Gilbert
a Ellice polynéské ostrovy Ellice, aby hlasovaly pro oddělení od
Mikronézů Gilbertských ostrovů. Následující rok se Ellice
ostrovy staly samostatnou britskou kolonií Tuvalu. Nezávislost
byla udělena v roce 1978. V roce 2000 Tuvalu vyjednal
smlouvu o pronájmu svého internetového doménového jména
".tv" za 50 milionů dolarů z licenčních poplatků za období 12
let. Dohoda byla následně znovu projednána, ale podrobnosti
nebyly zveřejněny.
Geografie - Tuvalu

Kde je na světě Tuvalu? Umístění
této země je Oceánie, ostrovní skupina sestávající z devíti
korálových atolů v jižním Tichém oceánu, asi půl cesty od
Havaje po Austrálii. Tuvalu má celkovou plochu 26 km2, z
čehož 26 km2 je země. Takže to je docela malá země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: nízké
a úzké korálové atoly. Nejnižší bod země Tuvalu je Tichý oceán
0 m, nejvyšší bod nepojmenované umístění 5 m. A klima je
tropický; moderováno větrem větru (března až listopad);
západní bažiny a silný déšť (listopad až březen).

Obyvatelé - Tuvalu
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Tuvalu. Počet obyvatel
je: 11,052 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Polynésie 96%, Mikronésie 4%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Tuvalu hovoří jazyky Tuvaluan (oficiální),
Angličtina (oficiální), Samoan, Kiribati (na ostrově Nui). A
náboženství: Protestant 98,4% (Kostel Tujvalu 97%, Adventist
sedmého dne 1,4% "i 1%, ostatní 0,6%. Kolik let je tady
lidem? 25.7 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 66.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: více než polovina obyvatel žije na atolu Funafuti.
Hlavní městské oblasti v zemi Tuvalu jsou: Funafuti (kapitál)
6,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Tuvalu
Hlavní město země Tuvalu je Funafuti; poznámka - kapitál
je atol asi 29 ostrůvků; administrativní kanceláře jsou ve vesnici
Vaiaku na ostrově Fongafale a typ vlády Parlamentní
demokracie (sněmovna shromáždění) pod ústavní monarchií;
oblast říše Commonwealthu. Podívejme se na administrativní
členění - 7 ostrovní rady a 1 městská rada; Funafuti,
Nanumaga, Nanumea, Niutao, Nui, Nukufetau, Nukulaelae,
Vaitupu. Pokud jde o ekonomiku, Tuvalu má tyto důležité
průmyslové produkty: rybolov. Důležité zemědělské produkty
jsou Kokosové ořechy; ryby. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou kopra, ryby a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Bosna a Hercegovina 24,8%, Singapore 18,8%,

Nigérie 17,3%, Fiji 14,5%, US 6% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou potraviny, zvířata, minerální paliva,
strojní zařízení, vyrobené zboží a nejdůležitější importní partneři
jsou Singapur 51,3%, NZ 9,4%, Austrálie 8,6%, USA 6,8%,
Japonsko 6,1%, Fidži 5,9%. Jakým bohatstvím oplývá Tuvalu a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $3,800 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 26.3% (2010 odhad).
Mapa Tuvalu

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Uganda
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Uganda. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Uganda. Ale pojďme začít mapou, kterou má Uganda:

Uganda - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Uganda? Začněme tímto:
Koloniální hranice, které Británie vytvořila k vymezení Ugandy,
seskupily širokou škálu etnických skupin s různými politickými
systémy a kulturami. Tyto rozdíly komplikovaly vznik funkční
politické obce po dosažení nezávislosti v roce 1962.
Diktátorský režim Idi AMIN (1971-1979) byl zodpovědný za
úmrtí asi 300 000 oponentů; partyzánská válka a porušování
lidských práv pod vedením Miltona Oboteho (1980-85)
prohlásily nejméně dalších 100 000 životů. Pravidlo Yoweri
Museveni od roku 1986 přineslo Ugandě relativní stabilitu a
ekonomický růst. Ústavní referendum v roce 2005 zrušilo
19letý zákaz mnohostranné politiky. V prosinci 2017 parlament
schválil zrušení prezidentských věkových hranic.
Geografie - Uganda

Kde je na světě Uganda? Umístění
této země je Východní-střední Afrika, západně od Keni,
východně od Konžské demokratické republiky. Uganda má
celkovou plochu 241,038 km2, z čehož 197,100 km2 je země.

Takže to není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: většinou plošina s okrajem hor.
Nejnižší bod země Uganda je Albert Nile 614 m, nejvyšší bod
Margherita Peak na horu Stanley 5,110 m. A klima je
tropických; obecně deštivé s dvěma suchými obdobími
(prosinec až únor, červen až srpen); severozápadní
severozápadní.
Obyvatelé - Uganda
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Uganda. Počet obyvatel
je: 39,570,125. Tak tady žije spousta lidí. Kdo tady žije?
Baganda 16,5%, Banyankole 9,6%, Basoga 8,8%, Bakiga
7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%, Bagisu 4,9%, Acholi 4,4%,
Lugbara 3,3%, ostatní 32,1% (2014 est.). Jaké jsou tu
požívané jazyky? Uganda hovoří jazyky Angličtina (úřední
jazyk, vyučované v platových školách, používané v soudních
dvorech a většině novin a některých rozhlasových vysílání),
Ganda nebo Luganda (nejčastěji používané jazyky NigerKonga, preferované pro rodné jazykové publikace v hlavním
městě a mohou být vyučovány ve škole), další jazyky NigerKonga, nilsko-saharské jazyky, svahilština, arabština. A
náboženství: protestantská 45,1% (anglická 32,0%, letnicka /
nově narozená / evangelická 11,1%, adventista sedmého dne
1,7%, baptista 0,3%), římskokatolická 39,3%, muslimská 13,7
%, ostatní 1,6%, žádné 0,2% (odhad 2014). Kolik let je tady
lidem? 15.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 55.9 roků. Kde tu

lidé žijí? Zde: hustota obyvatelstva je relativně vysoká ve
srovnání s ostatními africkými národy; většina obyvatelstva je
soustředěna v centrální a jižní části země, zejména podél břehů
jezera Victoria a jezera Alberta; severovýchodní je nejméně
obydlená. Hlavní městské oblasti v zemi Uganda jsou: Kampala
(hlavní město) 1,936 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Uganda
Hlavní město země Uganda je Kampala a typ vlády
prezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 121 okresů a 1 hlavní město; Abim, Adjumani, Agágo, Amur,
Amur, Amur, Amur, Amur, Amur, Amur, Budhu, Buambuma,
Butebo, Bumbuma, Gulu, Hoima, Ibanda, Iganga, Isingiro,
Jinja, Kaabong, Kabale, Kabarole, Kaberamaido, Kagadi,
Kakumiro, Kalangala, Kapuorwa, Kawasu, Katakwi, Kibuku,
Kibuku, Kiryogongo, Kisoro, Kitgum, Koboko, Kole, Kotido,
Kumi, Lyotonde, Manafwa, Maracha, Masaka, Masindi,
Mayuge, Mbale, Mbarara, Mitooma, Mityana, Morita, Moyo,
Mpigi, Mubende, Nakon, Nakasongola, Namayingo,. Pokud
jde o ekonomiku, Uganda má tyto důležité průmyslové
produkty: zpracování cukru v rybích , pivovarských,
tabákových, bavlněných textiliích; cement, ocelová výroba.
Důležité zemědělské produkty jsou Káva, čaj, bavlna, tabák,
maniok, tapioca, , řezané květiny; hovězí, kozí maso, mléko,
drůbež a. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou káva,
ryby a rybí výrobky, čaj, bavlna, květiny, zahradnické výrobky;
zlato a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Keňa 20,9%,
SAE 11,2%, Rwanda 9,5%, Demokratická republika Kongo
8,9%, Itálie 4,5% (2016). Nejdůležitější importní komodity

jsou kapitálové vybavení, vozidla, ropa, zdravotnické
prostředky; obiloviny a nejdůležitější importní partneři jsou Čína
17,9%, Indie 17,2%, Spojené arabské emiráty 9,5%, Keňa
9,2%, Japonsko 5,2%, Jihoafrická republika 4,5%, Saúdská
Arábie 4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Uganda a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $2,400 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 19.7% (2013 odhad).
Mapa Uganda

Velmi doporučujeme
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Ukrajina
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Ukrajina. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Ukrajina. Ale pojďme začít mapou, kterou má Ukrajina:

Ukrajina - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Ukrajina? Začněme tímto:
Ukrajina byla centrem prvního východního slovanského státu
Kyivan Rus, který byl v 10. a 11. století největším a nejsilnějším
státem v Evropě. Zanedbaná válečnými hádkami a
mongolskými invazemi byla Kyivanská Rus začleněna do
velkovévodství Litvy a nakonec do polsko-litevského
společenství. Kulturní a náboženské dědictví Kyivan Rus
položilo základy ukrajinského nacionalismu v následujících
stoletích. Nový ukrajinský stát, Cossack Hetmanate, byl
založen v polovině 17. století po povstání proti Polákům.
Navzdory nepřetržitému tlaku na moskovci se Hetmanate
podařilo zůstat autonomní již více než 100 let. Během druhé
poloviny 18. století většinu ukrajinského etnografického území
absorbovala ruská říše. Po zhroucení cárského Ruska v roce
1917, Ukrajina dosáhla krátkodobého období nezávislosti
(1917-20), ale znovu získala a podstoupila brutální sovětské
pravidlo, které vytvořilo dva nucené hladomory (1921-22 a
1932-33), ve kterých zemřelo více než 8 milionů. Ve druhé
světové válce byly německé a sovětské armády odpovědné za
7 až 8 milionů dalších úmrtí. Ačkoli Ukrajina získala nezávislost
v roce 1991 s rozpuštěním SSSR, demokracie a prosperita
zůstaly nedotknutelné, jelikož dědictví státní kontroly a
endemická korupce zastavily úsilí o ekonomickou reformu,
privatizaci a občanské svobody. Pokojný masový protest

nazývaný "Oranžová revoluce" v závěrečných měsících roku
2004 přinutil úřady, aby převrátili zmanipulované prezidentské
volby a umožnily nový mezinárodní hlas, který by pod velením
Viktora Juščenka přehodil reformu. Následné vnitřní rozbroje v
táboře Juščenka umožnily jeho soupeřovi Viktorovi
Janukovyčovi nastoupit v parlamentních (radách) volbách, stát
se předsedou vlády v srpnu 2006 a být zvolen prezidentem v
únoru 2010. V říjnu 2012 se uskutečnila Rada volby v Radě,
Západní pozorovatelé byli zneužití kvůli využití vládních zdrojů k
tomu, aby upřednostňovali kandidáty vládnoucích stran,
zasahovaly do přístupu k médiím a obtěžovaly opoziční
kandidáty. Předseda prezidenta Janukovyče v souvislosti s
dohodou o obchodu a spolupráci s EU v listopadu 2013 - ve
prospěch užších hospodářských vazeb s Ruskem - a následným
použitím síly proti studentům, aktivistům občanské společnosti a
dalším civilistům ve prospěch dohody vedlo k tříleté dohodě,
měsíční protestní okupaci centrálního náměstí v Kyjevě. Vláda'
že násilím k rozpadu protestního tábora v únoru 2014 došlo k
vyvrcholením bitev, mnoha úmrtí, mezinárodnímu odsouzení a
prudkému odchodu prezidenta do Ruska. Nové volby na jaře
umožnily prozápadnímu prezidentovi Petrovi Poroshenkovi
převzít úřad dne 7. června 2014. Krátce po odchodu
Janukovyče koncem února 2014 ruský prezident Putin nařídil
invazi na ukrajinský Krymský poloostrov tvrdící, že tato akce
má chránit etnické Rusy, kteří tam žijí. O dva týdny později se
konalo "referendum" o integraci Krymu do Ruské federace.
"Ukrajinská vláda, EU, USA a Valné shromáždění OSN
(UNGA) odsoudilo" referendum "jako nelegitimní. V reakci na

údajné přiložení Ruska na Krymu, 100 členů OSN schválilo
usnesení 68/262 Valného shromáždění OSN, které odmítá
"referendum" jako neopodstatněné a neplatné a potvrzuje
suverenitu, politickou nezávislost, jednotu a územní celistvost
Ukrajiny. Rusko také dodává tzv. Separatisty ve dvou
východních provinciích Ukrajiny s lidskými zdroji, financováním
a materiálem, což vede k ozbrojenému konfliktu s ukrajinskou
vládou. Zástupci z Ukrajiny, Ruska a nerozpoznané
separatistické republiky podepsali v září 2014 protokol a
memorandum z Minska o ukončení konfliktu. Tato dohoda se
však nepodařila zastavit boje. V obnoveném pokusu o zmírnění
probíhajících střetů vedoucí představitelé Ukrajiny, Ruska,
Francie a Německa vyjednali v únoru 2015 navazující balíček
opatření k provádění dohod Minsku. Zástupci z Ukrajiny,
Ruska, a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě se
také pravidelně setkávají, aby usnadnily provádění mírových
dohod. Více než 33 000 civilistů bylo zabito nebo zraněno v
bojích vyplývajících z ruské agrese na východní Ukrajině.
Geografie - Ukrajina

Kde je na světě Ukrajina? Umístění
této země je Východní Evropa, hraničící s Černým mořem, mezi
Polskem, Rumunskem a Moldavskem na západě a Ruskem na

východě. Ukrajina má celkovou plochu 603,550 km2, z čehož
579,330 km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak
bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
převážně úrodné planiny a plošiny, s horami nalezenými pouze
na západě (Karpaty) nebo v extrémním jihu Krymského
poloostrova. Nejnižší bod země Ukrajina je Černé moře 0 m,
nejvyšší bod Hora Hoverla 2 061 m. A klima je kontinentální;
Středomoří pouze na jižním krymském pobřeží; srážky
neproporcionálně rozložené, nejvyšší na západě a na severu,
menší na východě a jihovýchodě; zimy se liší od chladného
podél Černého moře k chladnějšímu vnitrozemí; teplé léto po
celé části země, horké na jihu.
Obyvatelé - Ukrajina
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Ukrajina. Počet obyvatel
je: 44,033,874 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? ukrajinského 77,8%, 17,3% ruské, běloruské 0,6%,
0,5%, Moldovan krymské Tatar 0,5% , Bulharský 0,4%,
maďarský 0,3%, rumunský 0,3%, polský 0,3%, židovský
0,2%, ostatní 1,8% (2001 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Ukrajina hovoří jazyky Ukrajinský (oficiální) 67,5%, ruský
(regionální jazyk) 29,6% -, moldavská / rumunská a
maďarština-mluvčí menšiny) 2,9% (2001 est.). A náboženství:
Ortodoxní (UOC-MP), ukrajinské katolické, římské katolické,
protestantské, muslimské, židovské. Kolik let je tady lidem?
40.6 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 72.1 roků. Kde tu

lidé žijí? Zde: Nejhustší osídlení ve východních (Donbas) a
západních oblastech; pozoruhodné koncentrace v hlavních
městských oblastech Kyjeva, Charkova, Doněšku,
Dnipropetrovska a. Hlavní městské oblasti v zemi Ukrajina
jsou: Odesy KYIV (hlavní město) 2,942 milionu; Charkov
1,441 milionu; Odesa 1,01 milionu; Dnipropetrovsk 957,000;
Doneck 934 000; Zaporizhzhya 753 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Ukrajina
Hlavní město země Ukrajina je Kyjev (Kyjev) a typ vlády
poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní
členění - 24 provincií (oblast, singulární - oblast), 1 autonomní
republika (avtonomna respublika) a 2 obce (místo, singulární misto) se statusem regionu; Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi,
Krym nebo Avtonomna Respublika Krym (Simferopol),
Dnipropetrovs'k (Dnipro), Doneck, Ivano-Frankivs'k, Kharkiv,
Cherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad (Kropyvnyts'kyy) Kyjev,
Kyjev, Luhans'k, Lviv, Mykolayiv, Odesa, Poltava, Rivne,
Sevastopol, Sumy, Ternopil, Vinnytsya, Volyň, Zakarpattya,
Zaporizhja, Zhytomy. Pokud jde o ekonomiku, Ukrajina má
tyto důležité průmyslové produkty: uhlí, elektřina, železné a
neželezné kovy, stroje a dopravní prostředky, chemikálie,
zpracování potravin. Důležité zemědělské produkty jsou obilí,
cukrová řepa, slunečnicová semena, zelenina; hovězí maso,
mléčné. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou železo a
neželezné kovy, palivo a ropné produkty, chemikálie, stroje a
dopravní prostředky, potraviny a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Rusko 9.9% , Egypt 6,2%, Polsko 6,1% Turecko
5,7%, Itálie 5,3%, Indie 5,2%, Čína 5,1% (2016).

Nejdůležitější importní komodity jsou energie, stroje a zařízení,
chemikálie a nejdůležitější importní partneři jsou Rusko 13,1%,
Čína 12%, Německo 11% Bělorusko 7,1%, Polsko 6,9%,
USA 4,3% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Ukrajina a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $8,700 (2017 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 24.1% (2010 odhad).
Mapa Ukrajina
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Spojené arabské emiráty
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Spojené arabské emiráty.
Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Spojené arabské emiráty. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Spojené arabské emiráty:

Spojené arabské emiráty - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Spojené arabské emiráty?
Začněme tímto: Pobřežní státy pobřežního Perského zálivu
poskytly Spojenému království kontrolu nad jejich obranou a
zahraničními záležitostmi ve smlouvách z 19. století. V roce
1971 se šest těchto států - Abu Dhabi, Ajman, Al Fujayrah,
Ash Shariqah, Dubayy a Umm al Qaywayn - spojilo do
Spojených arabských emirátů (SAE). V roce 1972 byli
spojováni Ra al al-Khaymah. HDP na obyvatele SAE je na
stejné úrovni jako HDP na hlavních západoevropských zemích.
Již více než tři desetiletí ropné a světové finance vedly
ekonomiku SAE. Nicméně v letech 2008 až 2009 zasáhla
zvláště tvrdá souvislost mezi klesajícími cenami ropy, kolapsem
cen nemovitostí a mezinárodní bankovní krizí. Spojené arabské
emiráty v podstatě zabránila nepokojům "arabské jaro", které
se objevují jinde na Blízkém východě v letech 2010-11, a ve
snaze zastavit potenciální nepokoje, vláda oznámila víceletý rok
$ 1. 6 miliard investičního plánu pro infrastrukturu chudších
severních emirátů a agresivně prosazovaných obhájců politické
reformy. Spojené arabské emiráty v posledních letech hrály
zásadní roli v regionálních záležitostech. Kromě poskytnutí
miliardy dolarů v ekonomické pomoci na stabilizaci Egypta jsou
Spojené arabské emiráty členem globální koalice pod vedením
USA, která porazila islámský stát v Iráku a Levantu (ISIL) a
koaliční partner v armádě vedené Saúdskou republikou kampaň

na obnovení vlády Jemenu.
Geografie - Spojené arabské emiráty

Kde je na světě Spojené arabské
emiráty? Umístění této země je Blízký východ, hraničící s
Ománským zálivem a Perským zálivem, mezi Ománem a
Saúdskou Arábií. Spojené arabské emiráty má celkovou plochu
83,600 km2, z čehož 83,600 km2 je země. Takže to není nijak
velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: bytě, neúrodná pobřežní pláň se spojila s valivými
písečnými dunami obrovské pouště; hory ve východu. Nejnižší
bod země Spojené arabské emiráty je Perský záliv 0 m,
nejvyšší bod Jabal Yibir 1 527 m. A klima je pouště; chladnější
ve východním horském.
Obyvatelé - Spojené arabské emiráty
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Spojené arabské
emiráty. Počet obyvatel je: 6,072,475 (7/2017 odhad). Takže
toto není příliš lidnatá země. Kdo tady žije? Emirati 11.6%, Jižní
Asie 59.4% (zahrnuje Indie 38.2%, Bangladéš 9.5%, Pákistán
9.4% , dalších 2,3%), egyptských 10,2%, filipínských 6,1%,
dalších 12,8% (2015 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Spojené arabské emiráty hovoří jazyky Arabština (oficiální),

perská, anglická, hindština, urdština. A náboženství: muslimská
(oficiální) 76%, křesťanská 9% a ostatní (především hindská a
buddhistická, méně než 5% populace tvoří Parsi, Baha'i, Druze,
Sikh, Ahmadi , Ismaili, Dawoodi Bohra Muslim a židovští)
15%. Kolik let je tady lidem? 30.3 roků. Musíme dodat, že
toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je
mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)?
Tato: 77.7 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Obyvatel je silně
soustředěno na severovýchodě na poloostrově Musandam; tři
největší emiráty - Abu Dhabi, Dubaj a Sharjah - jsou domovem
téměř 85% populace. Hlavní městské oblasti v zemi Spojené
arabské emiráty jsou: Dubaj 2,415 milionu; Sharjah 1,279
milionu; ABU Dhabi (hlavní město) 1,145 milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Spojené arabské emiráty
Hlavní město země Spojené arabské emiráty je Abu Dhabi
a typ vlády federace monarchií. Podívejme se na administrativní
členění - 7 emirates (imarat, singular - imarah); Abu Zaby (Abu
Dhabi), ‚Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah (Sharjah) Dubayy
(Dubaj), Ra je al Khaymah, Umm al Qaywayn. Pokud jde o
ekonomiku, Spojené arabské emiráty má tyto důležité
průmyslové produkty: ropy a petrochemie; rybolov, hliník,
cement, hnojiva, komerční opravy lodí, stavební materiály,
řemesla, textil. Důležité zemědělské produkty jsou dat, zelenina,
vodní melouny; drůbež, vejce, mléčné výrobky; rybářské.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou surový olej 45%,
zemní plyn, zpětného vývozu, sušené ryby, data (2012 est.), a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Indie 9,9% Irán 8,9
%, Japonsko 8,8%, Švýcarsko 8,5%, Omán 5,4%, Čína 5,1%

(2016). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje a dopravní
prostředky, chemikálie, potraviny a nejdůležitější importní
partneři jsou Čína 7,4%, USA 6,9%, Indie 6,8%, Německo
4,4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Spojené arabské
emiráty a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $68,200 (2017 odhad). To znamená,
že tady lidé jsou v průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 19.5%
(2003 odhad).
Mapa Spojené arabské emiráty
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Velká Británie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Velká Británie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Velká Británie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Velká
Británie:

Velká Británie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Velká Británie? Začněme tímto:
Spojené království historicky hrálo vedoucí úlohu při rozvoji
parlamentní demokracie a v posílení literatury a vědy. Při svém
zenitu v 19. století se britská říše protáhla přes čtvrtinu
zemského povrchu. První polovina 20. století viděla sílu
Spojeného království, která byla vážně vyčerpána ve dvou
světových válkách a odebrání irské republiky z Unie. Druhá
polovina byla svědkem demontáže Říše a Velké Británie, která
se přestavovala na moderní a prosperující evropský národ.
Jako jeden z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN a
zakládajícího člena NATO a Commonwealthu sleduje Spojené
království globální přístup k zahraniční politice. V roce 1998 byl
založen skotský parlament, Národní shromáždění pro Wales a
shromáždění Severního Irska. Spojené království je od svého
přistoupení v roce 1973 aktivním členem EU, i když se
rozhodlo zůstat mimo Hospodářskou a měnovou unii. Ovšem
částečně motivované frustrací při vzdálené byrokracii v Bruselu
a masivním přesunem do země, občané Spojeného království
dne 23. června 2016 těsně hlasovali, aby opustili EU. Spojené
království a EU v současné době vyjednávají o podmínkách
stažení Spojeného království a projednávají rámec pro budoucí
vztahy před plánovaným odletem Spojeného království z bloku
dne 29. března 2019.
Geografie - Velká Británie

Kde je na světě Velká Británie?
Umístění této země je Západní Evropa, ostrovy - včetně severní
šestiny ostrova Irska - mezi severním a severním mořem;
severozápadně od Francie. Velká Británie má celkovou plochu
243,610 km2, z čehož 241,930 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: většinou drsnými kopci a nízkými horami;
rovinatý na rovinách na východ a jihovýchod. Nejnižší bod
země Velká Británie je Fens -4 m, nejvyšší bod Ben Nevis
1,343 m. A klima je ; moderována převládajícím jihozápadním
větrem nad severoatlantickým proudem; více než polovina dnů
je přeháňaná.
Obyvatelé - Velká Británie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Velká Británie. Počet
obyvatel je: 64,769,452 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? bílý 87,2%, černý / africký / Caribbean /
black British 3%, Asie / Asian British: Indian 2,3%, Asie /
Asian British: pákistánská 1,9%, smíšený 2%, ostatní 3,7%
(2011 est).. Jaké jsou tu požívané jazyky? Velká Británie hovoří
jazyky English. A náboženství: Křesťanský (anglická,

římskokatolická, presbyteriánská, metodistická) 59,5%,
muslimská 4,4%, hinduistická 1,3%, ostatní 2%,
nespecifikovaná 7,2%, žádná 25,7% (rok 2011). Kolik let je
tady lidem? 40.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 80.8 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: jádro populace leží v Londýně a okolí, přičemž
významné klastry se nacházejí v centrální Británii kolem
Manchesteru a Liverpoolu, ve skotských nížinách mezi
Endinburghem a Glasgowem, jižním Walesem v Cardiffu a okolí
a dalekým východním. Hlavní městské oblasti v zemi Velká
Británie jsou: městem Severním Irsko uprostřed Londýna v
Belfastu ) 10,313 milionů; Manchester 2,646 milionu;
Birmingham 2,515 milionu; Glasgow 1,223 milionu;
Southampton / Portsmouth 882 000; Liverpool 870 000
(2015).
Vláda a ekonomika - Velká Británie
Hlavní město země Velká Británie je Londýn a typ vlády
Parlamentní ústavní monarchie; království Commonwealthu.
Podívejme se na administrativní členění - 27 dvouúrovňové
kraje, 32 městských částí Londýna a 1 město Londýn nebo
Velký Londýn, 36 metropolitních okresů, 56 jednotných úřadů
(včetně 4 jednohlasných krajů). Pokud jde o ekonomiku, Velká
Británie má tyto důležité průmyslové produkty: stroje na
zpracování ryb, zařízení pro elektrickou energii, automatizační
zařízení, železniční zařízení, lodní stavitelství, letadla, motorová
vozidla a jejich části, elektronika a komunikační zařízení, kovy,
chemikálie, uhlí, ropa, papír a výrobky z papíru, zpracování

potravin, textil, zboží. Důležité zemědělské produkty jsou
obiloviny, olejnatá semena, brambory, zelenina; dobytek, ovce,
drůbež;. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou vyráběné
zboží, paliva, chemikálie; potraviny, nápoje, tabák a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US 14,8%,
Německo 10,7%, Francie 6,4%, Nizozemsko 6,2%, Irsko
5,6%, Švýcarsko 4,6%, Čína 4,4% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou vyráběné zboží, stroje, pohonné hmoty;
potraviny a nejdůležitější importní partneři jsou Německo
13,6%, USA 9,3%, Čína 9,2%, Nizozemsko 7,4%, Francie
5,2%, Belgie 4,9%, Švýcarsko 4,5% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Velká Británie a jak bohatí jsou lidé v této
zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $43,600
(2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v průměru bohatí.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 15% (2013 odhad).
Mapa Velká Británie
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Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Spojené státy americké
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Spojené státy americké.

Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Spojené státy americké. Ale pojďme začít mapou,
kterou má Spojené státy americké:

Spojené státy americké - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Spojené státy americké?
Začněme tímto: Britské americké kolonie se v roce 1776
rozpadly s mateřskou zemí a byly uznány jako nový národ
Spojených států amerických po pařížské smlouvě v roce 1783.
Během 19. a 20. století bylo do původních 13 zemí přidáno 37
nových států rozšířil se přes severoamerický kontinent a získal
řadu zámořských statků. Dvě nejvíce traumatizující zkušenosti v
dějinách národa byly občanská válka (1861-65), v níž severní
unie států porazila secesní konfederaci 11 jižních otrockých
států a Velkou hospodářskou krizi třicátých let, hospodářský
útlum, během kterého čtvrtina pracovní síly ztratila své
zaměstnání. Vítězství v první a druhé světové válce a konec
studené války v roce 1991 zůstávají USA nejsilnějším národním
státem na světě. Od konce druhé světové války,
Geografie - Spojené státy americké

Kde je na světě Spojené státy
americké? Umístění této země je Severní Amerika, hraničící jak
s severním Atlantickým oceánem, tak s Severním Tichým
oceánem, mezi Kanadou a Mexikem. Spojené státy americké
má celkovou plochu 9,833,517 km2, z čehož 9,147,593 km2 je
země. Jedná se o jednu z největších zemí světa. Jak bychom
mohli popsat terén této země? Tímto způsobem: obrovské
centrální roviny Rocky Mountains , pohoří na západě, kopců a
nízkých hor na východě; drsné hory a široké údolí řeky na
Aljašce; robustní sopečná topografie na Havaji. Nejnižší bod
země Spojené státy americké je Údolí smrti -86 m (nejnižší bod
severní Ameriky), nejvyšší bod Denali (Mount McKinley)
6,190 m (nejvyšší bod v Severní Americe). A klima je převážně
mírný, ale tropický na Havaji a na Floridě, arktický na Aljašce,
pláně západně od řeky Mississippi a suché ve Velké pánvi
jihozápadu; nízké zimní teploty na severozápadě jsou
příležitostně zlepšovány v lednu a únoru teplými chinookovými
větry z východních svahů.
Obyvatelé - Spojené státy americké
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Spojené státy americké.

Počet obyvatel je: 326,625,791 (7/2017 odhad). Takže tato
země patří mezi nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Bílá
72,4%, černý 12,6%, asijské 4,8%, indiánské a Aljaška
domorodec 0,9%, nativní Havajská a jiné Pacific Islander
0,2%, ostatní 6,2%, dva nebo více závodů 2,9% (2010
odhad). Jaké jsou tu požívané jazyky? Spojené státy americké
hovoří jazyky English 79%, španělský 13%, jiný indoevropský
3,7%, asijský a tichomořský ostrov 3,4%, ostatní 1% (2015
est.). A náboženství: Protestant 46,5%, římský katolík 20,8%,
židovský 1,9%, mormon 1,6% , Muslimský 0,9%, svědky
Jehovova 0,8%, buddhisté 0,7%, hinduisté 0,7%, ostatní 1,8%,
nezaměstnaní 22,8%, nevědí / odmítli 0,6% (2014 est.). Kolik
let je tady lidem? 38.1 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 80 roků.
Kde tu lidé žijí? Zde: velké městské seskupení se rozkládají po
celé východní polovině USA (zvláště oblast Velkých jezer,
severovýchod, východ a jihovýchod) a státy západní vrstvy;
hornaté oblasti, především skalnaté hory a Appalachian chain,
pouště na jihozápadě, husté boreální lesy v extrémním severu a
centrální prarie státy jsou méně hustě obydlené; Aljašská
populace je soustředěna podél jižního pobřeží - se zvláštním
důrazem na město Anchorage - a Havaj je soustředěna na
ostrově Oahu. Hlavní městské oblasti v zemi Spojené státy
americké jsou: New York-Newark 18,593 milionu; Los
Angeles-Long Beach-Santa Ana 12,31 milionu; Chicago 8,745
milionu; Miami 5,817 milionu; Dallas-Fort Worth 5,703 milionu;
Washington, DC (hlavní město) 4.955 milionů (2015).

Vláda a ekonomika - Spojené státy americké
Hlavní město země Spojené státy americké je Washington,
DC a typ vlády ústavní federální republika. Podívejme se na
administrativní členění - 50 států a 1 okres; Alabama, Aljaška,
Arizona, Arkansas, Kalifornie, Colorado, Connecticut,
Delaware, okres Columbia, Florida, Gruzie, Havaj, Idaho,
Illinois, Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota, Mississippi,
Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New
Jersey, Nové Mexiko, New York, Severní Karolína, Severní
Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Jižní Dakota,
Tennessee, Texas , Vermont, Virginie, Washington, Západní
Virginie, Wisconsin, Wyoming. Pokud jde o ekonomiku,
Spojené státy americké má tyto důležité průmyslové produkty:
vysoce diverzifikované, světový špičkový inovační technik,
druhá největší průmyslová produkce na světě; ropa, ocel,
motorová vozidla, letecký průmysl, telekomunikace, chemikálie,
elektroniky, potravinářský průmysl, spotřební zboží, řezivo,
výtěžek. Důležité zemědělské produkty jsou Pšenice, kukuřice,
jiných zrn, ovoce, zelenina, bavlna; hovězí, vepřové, drůbeží,
mléčné výrobky; Ryba; lesní produkty. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou zemědělské produkty (sója, ovoce,
obilí) 9,2%, průmyslové dodávky (organické chemické látky)
26,8 (v roce 2008) a nejvýznamnějšími exportními partnery
jsou Kanada 18,3%, Mexiko 15,9%, Čína 8%, Japonsko
4,4% , spotřební zboží (automobily, léky), kapitálové zboží
(tranzistory, letadla, (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou (spotřební zboží 31,8%) (automobily, oděvy, léky,

nábytek), průmyslové dodávky 32,9% (ropa 8,2%), investiční
zboží 30,4% (počítače, telekomunikační zařízení, součásti
motorových vozidel, , hračky) (v roce 2008) a nejdůležitější
importní partneři jsou Čína 21,1%, Mexiko 13,4%, Kanada
12,7%, Japonsko 6%, Německo 5,2% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Spojené státy americké a jak bohatí jsou lidé
v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$59,500 (2017 odhad). To znamená, že tady lidé jsou v
průměru bohatí. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt
na osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady
na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 15.1% (2010 odhad).
Mapa Spojené státy americké
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Uruguay
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Uruguay. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Uruguay. Ale pojďme začít mapou, kterou má Uruguay:

Uruguay - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Uruguay? Začněme tímto:
Montevideo, založené španělsky v roce 1726 jako vojenská
pevnost, brzy využilo svého přírodního přístavu, aby se stalo
důležitým obchodním centrem. Argumentoval Argentina, ale
připojil ji Brazílii v roce 1821, Uruguay vyhlásil jeho nezávislost
o čtyři roky později a zajistil svobodu v roce 1828 po tříletém
boji. Administrativy prezidenta José Batlleho na počátku 20.
století zahájily rozsáhlé politické, sociální a ekonomické
reformy, které zavedly statistskou tradici. Násilné marxistické
městské partyzánské hnutí nazvané Tupamaros, které bylo
zahájeno koncem šedesátých let, vedlo uruguayského
prezidenta, aby v roce 1973 odstoupil od kontroly nad vládou
armádě. Do konce léta byli povstalci rozdrceni, ale armáda
pokračovala v rozšiřování svého vlivu vláda. Občanské pravidlo
bylo obnoveno v roce 1985. V roce 2004, levicová koalice
Frente Amplio vyhrála národní volby, které účinně ukončily 170
let politické kontroly, kterou předtím vlastnili strany Colorado a
National (Blanco). Uruguayské politické a pracovní podmínky
patří mezi nejvzdálenější na kontinentu.
Geografie - Uruguay

Kde je na světě Uruguay? Umístění této
země je Jižní jižní Amerika, hraničící s jižním Atlantským
oceánem, mezi Argentinou a Brazílií. Uruguay má celkovou
plochu 176,215 km2, z čehož 175,015 km2 je země. Takže to
není nijak velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: většinou válcované pláně a
nízkopodlažní oblasti; úrodná pobřežní nížina. Nejnižší bod
země Uruguay je Atlantský oceán 0 m, nejvyšší bod Cerro
Catedral 514 m. A klima je teplé mírné; mrznoucí teploty téměř
neznámé,.
Obyvatelé - Uruguay
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Uruguay. Počet obyvatel
je: 3,360,148 (7/2017 odhad). Takže toto není příliš lidnatá
země. Kdo tady žije? bílý 88%, mestizo 8%, černý 4%,
americký (prakticky neexistující). Jaké jsou tu požívané jazyky?
Uruguay hovoří jazyky Portugalský, brazilský (portugalskošpanělský mix na brazilské hranici). A náboženství: římský
katolík 47,1%, katolický křesťan 11,1%, nondenominační
23,2%, židovský 0,3%, ateista nebo agnostik 17,2%, jiný 1,1%
.). Kolik let je tady lidem? 35 roků. Musíme dodat, že toto číslo

je medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A
jaká je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 77.4
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Většina obyvatel země žije v jižní
polovině země; přibližně 80% obyvatelstva je městské, žije ve
městech; téměř polovina obyvatel žije v hlavním městě
Montevideu. Hlavní městské oblasti v zemi Uruguay jsou:
Montevideo a hlavním městě Montevideo (kapitál) 1,707
milionu (2015).
Vláda a ekonomika - Uruguay
Hlavní město země Uruguay je Montevideo a typ vlády
prezidentské republiky. Podívejme se na administrativní členění
- 19 oddělení (departamentos, singular - departamento);
Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores,
Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio
Negro, Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo,
Treinta y Tres. Pokud jde o ekonomiku, Uruguay má tyto
důležité průmyslové produkty: potravinářská výroba,
elektrotechnická zařízení, dopravní prostředky, ropné produkty,
textil, 12,2%, USA 6,2%, Argentina 5% (2016). Důležité
zemědělské produkty jsou Celulóza, hovězí maso, sója, rýže,
pšenice; mléčné výrobky; Ryba; dřevo, mléčné výrobky, vlna
Brazílie 16,4%, Čína 9,7% (2015 est.) hovězí maso, sója,
celulóza, rýže , tabák, víno. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou .
Nejdůležitější importní komodity jsou rafinovaný olej, ropa,
osobní a ostatní dopravní prostředky, části vozidel, mobilní
telefony a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 18,8%,
Brazílie 17,9%, Argentina 13,3%, USA 6,9%, Německo 4,7%

(2016). Jakým bohatstvím oplývá Uruguay a jak bohatí jsou
lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP):
$22,400 (2017 odhad). To znamená, že životní úroveň je zde
dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na
osobu, který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na
místní zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace
pod hranicí chudoby: 9.7% (2015 odhad).
Mapa Uruguay
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Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Uzbekistán. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země

Uzbekistán. Ale pojďme začít mapou, kterou má Uzbekistán:

Uzbekistán - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Uzbekistán? Začněme tímto:
Rusko si podmanilo území dnešního Uzbekistánu koncem 19.
století. Pevný odpor vůči červené armádě po bolševické
revoluci byl nakonec potlačen a socialistická republika založená
v roce 1924. Během sovětské éry intenzivní výroba "bílé zlato"
(bavlna) a obilí vedla k nadužívání agrochemikálií a vyčerpání
zásob vody, které zanechaly zemi degradované a Aralské moře
a některé řeky na polovině suché. Nezávislý od roku 1991 při
rozpuštění SSSR snížil svou závislost na monokultuře bavlny
diverzifikací zemědělské produkce při rozvoji své exportní
kapacity pro minerální a ropné produkty a zvyšování své
výrobní základny. První Uzbekistánský prezident Islom
Karimov vedl Uzbekistán 25 let až do své smrti v září 2016.
Politický přechod k jeho nástupci, tehdejší premiér Shavkat
Mirziyojev, byl mírumilovný, ale odložil ústavní proces, kdy by
předseda senátu sloužil jako úřadující prezident. Mirziyojev,
který vyhrál prezidentské volby v prosinci 2016, zlepšil vztahy s
sousedy Uzbekistánu a zavedl rozsáhlé ekonomické a soudní
reformy.
Geografie - Uzbekistán

Kde je na světě Uzbekistán?
Umístění této země je Střední Asii, v severní části
Turkmenistánu, na jihu Kazachstánu. Uzbekistán má celkovou
plochu 447,400 km2, z čehož 425,400 km2 je země. Takže to
je docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této
země? Tímto způsobem: převážně ploché písečné poušti s
dunami; rozsáhlé ploché intenzivně zavlažované říční údolí podél
řeky Amu Darya, Syr Darya (Sirdaryo) a Zarafshon; Údolí
Fergana ve východní části obklopené horským Tádžikistánem a
Kyrgyzstánem; zmenšující se Aralské moře na západě. Nejnižší
bod země Uzbekistán je Sariqamish Kuli -12 m, nejvyšší bod
Adelunga Toghi 4 301 m. A klima je většinou v polovině šířky
poušť, dlouhá, horká léta, mírné zimy; semiaridní louky ve
východní.
Obyvatelé - Uzbekistán
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Uzbekistán. Počet
obyvatel je: 29,748,859 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? Uzbekistán 80%, ruský 5,5%, Tádžik 5%,
Kazachstán 3%, Karakalpak 2,5%, Tatar 1,5% % (1996 est.).
Jaké jsou tu požívané jazyky? Uzbekistán hovoří jazyky Uzbek
(oficiální) 74,3%, ruský 14,2%, tádžické 4,4%, ostatní 7,1%. A

náboženství: muslimské 88% (většinou sunnité), pravoslavní
9%, ostatní 3%. Kolik let je tady lidem? 28.6 roků. Musíme
dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je starší,
polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka života (při
narození)? Tato: 74 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: nejvíce
populace je soustředěno v úrodném údolí Fergana ve východní
části země; na jihu má významné shluky lidí, zatímco centrální a
západní pouště jsou řídce osídleny. Hlavní městské oblasti v
zemi Uzbekistán jsou: Tashkent (hlavní město) 2,251 milionů
(2015).
Vláda a ekonomika - Uzbekistán
Hlavní město země Uzbekistán je Taškent (Toshkent) a typ
vlády prezidentská republika; vysoce autoritářský. Podívejme
se na administrativní členění - 12 provincie (viloyatlar, singular viloyat), 1 autonomní republika (avtonom respublikasi) a 1
město (shahar); Andijon Viloyati, Buxoro Viloyati, Fargoon
Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan Viloyati, Navoiy Viloyati,
Qashqadaryo Viloyati (Qarshi), Qoraqalpog'iston Respublikasi
(Nukus), Samarqand Viloyati, Sirdaryo Viloyati (Guliston)
Termín), Toshkent Shahri [Tashkent City], Toshkent Viloyati
(provincie Taškent), Xorazm Viloyati (Urganch). Pokud jde o
ekonomiku, Uzbekistán má tyto důležité průmyslové produkty:
textil, zpracování potravin, strojírenství, hutnictví, hornictví,
těžba uhlovodík, chemikálie. Důležité zemědělské produkty jsou
Bavlna, zelenina, ovoce, obilí; živočišné. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou energetické produkty, bavlna,
zlato, minerální hnojiva, železné a neželezné kovy, textil,
potraviny, stroje, automobily a nejvýznamnějšími exportními

partnery jsou Švýcarsko 35,1%, Čína 19,7%, Rusko 9,3%,
Turecko 8,7%, Kazachstán 7,2%, Bangladéš 5,4%,
Afghánistán 4,9% (2016). Nejdůležitější importní komodity
jsou stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, železné a neželezné
kovy a nejdůležitější importní partneři jsou Čína 22,2%, Rusko
18%, Jižní Korea 10.5% , Kazachstán 10%, Turecko 5,8%,
Německo 5,2% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Uzbekistán
a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $7,000 (2017 odhad). To je poměrně nízké
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 14% (2016 odhad).
Mapa Uzbekistán

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Vanuatu
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Vanuatu. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Vanuatu. Ale pojďme začít mapou, kterou má Vanuatu:

Vanuatu - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Vanuatu? Začněme tímto:
Několik vln kolonizátorů, z nichž každý zněl odlišný jazyk, se v
tisíciletích, které předcházely průzkumu Evropy v 18. století,
přesunul do nových Hebrid. Tento vzorec vysvětluje komplexní
jazykovou rozmanitost, která se na souostroví objevuje dodnes.
Britové a Francouzi, kteří usídlili Nové Hebridy v 19. století, se
v roce 1906 dohodli na anglo-francouzském kondominiu, který
spravoval ostrovy až do okamžiku nezávislosti v roce 1980,
kdy byl přijat nový název Vanuatu.
Geografie - Vanuatu

Kde je na světě Vanuatu? Umístění
této země je Oceánie, skupina ostrovů v jižním Tichém oceánu,
asi tři čtvrtiny cesty z Havaje do Austrálie. Vanuatu má
celkovou plochu 12,189 km2, z čehož 12,189 km2 je země.
Takže to je docela malá země. Jak bychom mohli popsat terén
této země? Tímto způsobem: většinou hornaté ostrovy
vulkanického původu; úzké pobřežní pláně. Nejnižší bod země
Vanuatu je Tichý oceán 0 m, nejvyšší bod Tabwemasana 1,877
m. A klima je tropický; moderován jihovýchodním větrem
obchodu od května do října; mírné srážky od listopadu do
dubna; mohou být ovlivněny cyklóny od prosince do dubna.

Obyvatelé - Vanuatu
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Vanuatu. Počet obyvatel
je: 282,814 (7/2017 odhad). Takže zde nežije příliš lidí. Kdo
tady žije? Ni-Vanuatu 97,6%, část Ni-Vanuatu 1,1%, ostatní
1,3%. Jaké jsou tu požívané jazyky? Vanuatu hovoří jazyky
místní jazyky (více než 100) 63,2%, Bislama (oficiální,
kreolský) 33,7%, angličtina (úřední) 2%, francouzský (oficiální)
0,6%, ostatní 0,5% (. 2009 est). A náboženství: Protestant
70% (zahrnuje Presbyterian 27,9%, Anglický 15,1%,
adventisté sedmého dne 12,5%, shromáždění Boží 4,7%,
Kristova církev 4,5%, ministerstvo Neil Thomase 3,1% a
apoštolské 2,2%), římský katolík 12,4%, obvyklé víry 3,7% ,
ostatní 12,6%, žádné 1,1%, nespecifikováno 0,2% (rok 2009).
Kolik let je tady lidem? 22 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 73.7
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: tři čtvrtiny obyvatel žije ve
venkovských oblastech; městské obyvatelstvo žije především
ve dvou městech Port-Vila a Lugenville; tři největší ostrovy Espiritu Santo, Malakula a Efate - ubytovat více než polovinu
populace. Hlavní městské oblasti v zemi Vanuatu jsou: PORTVILA (kapitál) 53 000 (2014).
Vláda a ekonomika - Vanuatu
Hlavní město země Vanuatu je Port-Vila (na Efate) a typ
vlády parlamentní republika. Podívejme se na administrativní
členění - 6 provincií; Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Tafea,
Torba. Pokud jde o ekonomiku, Vanuatu má tyto důležité

průmyslové produkty: potraviny a ryby zmrazení, zpracování
dřeva, masa konzervárenský. Důležité zemědělské produkty
jsou Kopra, kokosové kakao, , sladké, ovoce, zelenina; hovězí;
ryby. Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou kopra,
hovězí maso, kakao, dřevo, kava, káva a nejvýznamnějšími
exportními partnery jsou Ekvádor 18,4%, Austrálie 13,8%,
Venezuela 10,1%, USA 9,8%, Japonsko 8,2%, Velká Británie
6,7%, Francie 5,7 %, Hongkong 5,2% (2016). Nejdůležitější
importní komodity jsou stroje a zařízení, potraviny, pohonné
hmoty a nejdůležitější importní partneři jsou Austrálie 27,8%,
NZ 17,6%, Čína 10,5%, Francie 10%, Singapur 6,1%,
Thajsko 4,8% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Vanuatu a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $2,800 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: neznámo%.
Mapa Vanuatu

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Venezuela
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Venezuela. Zahrnuty jsou

vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Venezuela. Ale pojďme začít mapou, kterou má Venezuela:

Venezuela - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Venezuela? Začněme tímto:
Venezuela byla jednou ze tří zemí, které se vynořily z kolapsu
Gran Colombie v roce 1830 (jiné byly Ekvádorem a Novou
Granadou, což se stalo Kolumbií). Většinu první poloviny 20.
století ovládla Venezuela obecně dobrotiví vojáci, kteří
podporovali ropný průmysl a umožnili některé sociální reformy.
Demokraticky zvolené vlády se držely od roku 1959. Pod
vedením prezidenta Huga Cháveze v letech 1999 až 2013 a
jeho zvoleným nástupcem prezidentem Nicolasem Maduroem
vykonávala výkonná rada stále více autoritářskou kontrolu nad
ostatními vládními úřady. Současně se zhoršily demokratické
instituce, omezily se svobody projevu a tisk a politická
polarizace narostla. Hospodářská politika vládnoucí strany
rozšířila státní politiku, jeho role v ekonomice prostřednictvím
vyvlastnění velkých podniků, přísná výměna měn a cenové
kontroly, které odrazují od investic a výroby soukromého
sektoru a mimořádnou závislost na ropném průmyslu. Současné
obavy zahrnují: porušování lidských práv, nekontrolované
násilné zločiny, vysokou inflaci a rozsáhlý nedostatek základního
spotřebního zboží, medicíny a zdravotnického materiálu.
Geografie - Venezuela

Kde je na světě Venezuela? Umístění
této země je Severní severní Amerika, hraničící s Karibským
mořem a severním Atlantickým oceánem, mezi Kolumbií a
Guayanem. Venezuela má celkovou plochu 912,050 km2, z
čehož 882,050 km2 je země. Takže to je docela velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
Andách a Maracaibo nížinách na severozápadě; centrální pláně
(llanos); Guyana Vysočiny na jihovýchodě. Nejnižší bod země
Venezuela je Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Pico Bolivar 4
978 m. A klima je tropických; horké, vlhké; mírnější v
horských.
Obyvatelé - Venezuela
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Venezuela. Počet
obyvatel je: 31,304,016 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta
lidí. Kdo tady žije? Španělsky, italsky, portugalsky, Arab,
Němec, Afričan, domorodí lidé. Jaké jsou tu požívané jazyky?
Venezuela hovoří jazyky španělština (úřední), četné domorodé
dialekty. A náboženství: nominálně římský katolík 96%,
protestanti 2%, ostatní 2%. Kolik let je tady lidem? 28.3 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je

starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 76 roků. Kde tu lidé žijí? Zde:
Většina obyvatel je soustředěna v severní a západní vysočině
podél východního podzemí na severním konci Andů, oblast,
která zahrnuje hlavní město Caracas. Hlavní městské oblasti v
zemi Venezuela jsou: Caracas (kapitál) 2,916 milionu;
Maracaibo 2,196 milionu; Valencie 1,734 milionu; Maracay
1,166 milionu; Barquisimeto 1.039 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Venezuela
Hlavní město země Venezuela je Caracas a typ vlády
federální prezidentské republiky. Podívejme se na
administrativní členění - 23 států (estados, singular - estado), 1
hlavní čtvrť (distrito capital) a 1 federální závislost (federální
dependencia); Amazonas, Anzoategui, Apuri, Aragua, Barinas,
Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias
Federales, Distrito Capital, Falcon, Guarico, Lara, Merida,
Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia. Pokud jde o
ekonomiku, Venezuela má tyto důležité průmyslové produkty:
zemědělské produkty, hospodářská zvířata, suroviny, stroje a
zařízení, dopravní prostředky, stavební materiály, zdravotnické
prostředky, léčiva, chemikálie, výrobky ze železa a oceli, ropa a
ropné produkty. Důležité zemědělské produkty jsou Kukuřice,
káva; hovězí, vepřové, mléčné, vejce; Ryba. Nejdůležitějšími
exportními komoditami jsou ropa a ropné produkty, bauxit a
hliník , minerály, chemické látky, zemědělské produkty a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou US 35,1%, Indie
17,2%, Čína 14,1%, Nizozemské Antily 8%, Singapur 5,3%,
Kuba 4,1% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou

zemědělské produkty, hospodářská zvířata, suroviny, stroje a
zařízení, chemikálie, výrobky ze železa a oceli a nejdůležitější
importní partneři jsou US 22,1%, Čína 14,3%, Brazílie 7,4%,
Kolumbie 4,2% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Venezuela a
jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $12,400 (2017 odhad). To je docela dobré.
Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu, který
se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní zboží a
služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod hranicí
chudoby: 19.7% (2015 odhad).
Mapa Venezuela

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Vietnam
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Vietnam. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Vietnam. Ale pojďme začít mapou, kterou má Vietnam:

Vietnam - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Vietnam? Začněme tímto:
Dobytí Vietnamu Francií začalo v roce 1858 a bylo dokončeno
v roce 1884. Stalo se součástí francouzské indočiny v roce
1887. Vietnam vyhlásil nezávislost po druhé světové válce, ale
Francie nadále ovládala až do roku 1954 porážku
komunistických sil pod Ho Chi Minhem. Podle Ženevských
dohod z roku 1954 byl Vietnam rozdělen na komunistický sever
a protikomunistický jih. Americká ekonomická a vojenská
pomoc pro jižní Vietnam rostla ve šedesátých letech ve snaze
posilovat vládu, ale americké ozbrojené síly byly staženy po
dohodě o příměří v roce 1973. O dva roky později severní
vietnamské síly přehnaly Jih, pravidlo. Navzdory návratu míru
se země za více než deset let vyznačovala malým hospodářským
růstem kvůli konzervativním politikám vedení, pronásledování a
masový exodus jednotlivců - mnoho z nich úspěšní obchodníci z
jihu Vietnamu - a rostoucí mezinárodní izolace. Od přijetí
Vietnamské politiky "dva moi" (renovace) v roce 1986 se však
vietnamské orgány zavázaly k větší hospodářské liberalizaci a
přijaly strukturální reformy potřebné k modernizaci ekonomiky
a k vytvoření konkurenceschopnějších průmyslových odvětví
zaměřených na vývoz. Komunistickí vůdci udržují pevnou
kontrolu nad politickým projevem, ale projevují některé
skromné kroky k lepší ochraně lidských práv. Země nadále
prožívá drobné protesty, velká většina se soustřeďuje buď na

otázky týkající se využívání půdy, vyžaduje větší politický
prostor nebo nedostatek spravedlivých mechanismů pro řešení
sporů.
Geografie - Vietnam

Kde je na světě Vietnam? Umístění
této země je Jihovýchodní Asie, sousedící s Thajským zálivem,
Tonkinským zálivem a jižním Číňanským mořem, stejně jako s
Čínou, Laosem a Kambodžií. Vietnam má celkovou plochu
331,210 km2, z čehož 310,070 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: nízká, plochá delta na jihu a severu; centrální
vysočina; kopcovitý, hornatý na dalekém severu a
severozápadě. Nejnižší bod země Vietnam je Jihočínské moře 0
m, nejvyšší bod Fan Si Pan 3 144 m. A klima je tropických na
jihu; monsoon na severu s horkými, deštivými obdobími (květen
až září) a teplá, suchá sezóna (říjen až března).
Obyvatelé - Vietnam
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Vietnam. Počet obyvatel
je: 96,160,163 (7/2017 odhad). Takže tato země patří mezi
nejlidnatější na světě. Kdo tady žije? Kinh (Viet) 85,7 %, Tay
1.9%, Thajština 1.8%, Muong 1.5%, Khmer 1.5%, Mong
1.2%, Nung 1.1%, Hoa 1%, ostatní 4.3%. Jaké jsou tu

požívané jazyky? Vietnam hovoří jazyky Vietnamci (oficiální),
Angličtina , Číňan a Khmer, jazyky v horských oblastech (MonKhmer a Malajo-Polynézie). A náboženství: Buddhista 7,9%,
Katolický 6,6%, Hoa Hao 1,7%, Cao Dai 0,9%, Protestant
0,9%, Muslim 0,1% .). Kolik let je tady lidem? 30.5 roků.
Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže polovina lidí je
starší, polovina je mladší. A jaká je jejich očekávaná délka
života (při narození)? Tato: 73.7 roků. Kde tu lidé žijí? Zde: i
když má jednu z nejvyšší hustoty obyvatelstva na světě,
populace není rovnoměrně rozptýlena; shlukování je nejtěžší
podél Jihočínského moře a Tonkinského zálivu, s Delta
Mekongu (na jihu) a údolím Červené řeky (na severu) s největší
koncentrací lidí v. Hlavní městské oblasti v zemi Vietnam jsou:
Ho Či Minově městě 7,298 milionů; Hanoi (hlavní město) 3,629
milionu; Can Tho 1,175 milionu; Haiphong 1,075 milionu; Da
Nang 952,000; Bien Hoa 834 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Vietnam
Hlavní město země Vietnam je Hanoj a typ vlády
komunistického státu. Podívejme se na administrativní členění 58 provincií (tinh, singulár a plurál) a 5 obcí (thanh pho,
singulárního a množného čísla). Pokud jde o ekonomiku,
Vietnam má tyto důležité průmyslové produkty: zpracování
potravin z mořských plodů , oděvy, obuv, strojírenství; těžba,
uhlí, ocel; cementu, chemická hnojiva, sklo, pneumatiky, olej,
mobilní telefony. Důležité zemědělské produkty jsou Rýže,
kávy, pryže, čaje, pepře, sóji, kešu, cukrové třtiny, arašídy,
banány; vepřové; drůbež;. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou , obuv, elektronika, mořské plody, ropa, rýže,

káva, dřevěné výrobky, stroje a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou US 20,2%, Čína 14,2%, Japonsko 8,2% , Jižní
Korea 6,2% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou
stroje a zařízení, ropné produkty, výrobky z oceli, suroviny pro
oděvní průmysl a obuv, elektronika, plasty, automobily a
nejdůležitější importní partneři jsou Čína 25,1%, Jižní Korea
17,5%, Japonsko 7,9%, USA 6% 4,7% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Vietnam a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $6,900 (2017
odhad). To je poměrně nízké číslo. Dodejme, že se jedná o
hrubý domácí produkt na osobu, který se přepočítává s
ohledem na relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě
jedno důležité číslo - populace pod hranicí chudoby: 11.3%
(2012 odhad).
Mapa Vietnam

Velmi doporučujeme

Nejlepší dobrodružná hra: Alice & Polepšovna pro čarodějky

OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Americké Panenské ostrovy
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Americké Panenské ostrovy.

Zahrnuty jsou vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná
mapa země Americké Panenské ostrovy. Ale pojďme začít
mapou, kterou má Americké Panenské ostrovy:

Americké Panenské ostrovy - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Americké Panenské ostrovy?
Začněme tímto: Daná zajistila kontrolu nad jižními Panenskými
ostrovy svatého Tomáše, sv. Jana a sv. Kříže během 17. a
počátku 18. století. Cukrová tráva, produkovaná africkou
otrockou prací, řídila ekonomiku ostrovů během 18. a počátku
19. století. V roce 1917 Spojené státy koupily dánské
hospodářství, které byly po zrušení otroctví v roce 1848 v
hospodářském úpadku. 6. září 2017 prošel hurikán Irma přes
severní Panenské ostrovy svatého Tomáše a svatého Jana a
způsobil těžké škody na stavbách, silnice, letiště na Saint
Thomas, komunikace a elektřinu. Méně než o dva týdny
později pronikl hurikán Maria přes ostrov Saint Croix na jižních
Panenských ostrovech, který způsobil značné škody při silném
větru a záplavových deštích.
Geografie - Americké Panenské ostrovy

Kde je na světě Americké Panenské
ostrovy? Umístění této země je Karibik, ostrovy mezi

Karibským mořem a severním Atlantickým oceánem, východně
od Portoru. Americké Panenské ostrovy má celkovou plochu
1,910 km2, z čehož 346 km2 je země. Takže to je docela malá
země. Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto
způsobem: převážně kopcovité až hornaté a hornaté s malou
rovinnou plochou. Nejnižší bod země Americké Panenské
ostrovy je Karibské moře 0 m, nejvyšší bod Korunní hora 474
m. A klima je subtropické, temperované větrem větru, relativně
nízká vlhkost, malá sezónní teplotní variace; deštivé období září
až listopad.
Obyvatelé - Americké Panenské ostrovy
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Americké Panenské
ostrovy. Počet obyvatel je: 107,268 (7/2017 odhad). Takže
zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije? černá 76%, bílá 15,6%,
asijská 1,4%, ostatní 4,9%, smíšená 2,1%. Jaké jsou tu
požívané jazyky? Americké Panenské ostrovy hovoří jazyky
Angličtina 71,6%, španělská nebo španělsky Creole 17,2%,
francouzština nebo francouzský kreolský 8,6%, ostatní 2,5%
(2010 est.). A náboženství: Protestant 59% (Baptist 42%,
Episcopalian 17%), římský katolík 34%, ostatní 7%. Kolik let
je tady lidem? 41 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 79.4 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: Zatímco celková hustota obyvatelstva na
ostrovech je poměrně nízká, koncentrace se objevují kolem
Charlotty Amalie na St. Thomas a Christiansted na St. Croix.
Hlavní městské oblasti v zemi Americké Panenské ostrovy jsou:

Charlotte Amalie (hlavní město) 52,000 (2014).
Vláda a ekonomika - Americké Panenské ostrovy
Hlavní město země Americké Panenské ostrovy je
Charlotte Amalie a typ vlády Prezidentské demokracie;
samosprávné území USA. Podívejme se na administrativní
členění - žádný (území USA); neexistují žádné administrativní
rozdělení prvního řádu podle definice vlády USA, ale v druhém
pořadí existují 3 ostrovy; Saint Croix, Saint John, Saint
Thomas. Pokud jde o ekonomiku, Americké Panenské ostrovy
má tyto důležité průmyslové produkty: , hodinky, destilace
rumů, stavebnictví, léčiva, elektronika. Důležité zemědělské
produkty jsou ovoce, zelenina, čirok; Senepol dobytek.
Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou Rumové a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou neznámo.
Nejdůležitější importní komodity jsou potraviny, spotřební
zboží, stavební materiály a nejdůležitější importní partneři jsou
neznámo. Jakým bohatstvím oplývá Americké Panenské
ostrovy a jak bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde
HDP na obyvatele (PPP): $36,100 (2013 odhad). To znamená,
že životní úroveň je zde dobrá. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 28.9% (2002 odhad).
Mapa Americké Panenské ostrovy
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Jemen
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Jemen. Zahrnuty jsou vybrané
statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země Jemen. Ale
pojďme začít mapou, kterou má Jemen:

Jemen - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Jemen? Začněme tímto: Severní
Jemen se stal nezávislým od Osmanské říše v roce 1918.
Britové, kteří v 19. století zformovali oblast protektorátu kolem
jižního přístavu Aden, stáhli v roce 1967 z toho, co se stalo
jižním Jemenem. O tři roky později jižní vláda přijala
marxistickou orientaci. Masivní exodus stovek tisíc Jemenců z
jihu na sever přispěl k dvěma desetiletím nepřátelství mezi státy.
Obě země byly formálně sjednoceny jako Jemenská republika v
roce 1990. Jižní separatistické hnutí a krátká občanská válka v
roce 1994 byly rychle utlumeny. V roce 2000 se Saúdská
Arábie a Jemen dohodly na vymezení hranic. Boj na
severozápadě mezi vládou a Huthis, muslimská menšina Zaydi
Shia, pokračoval přerušovaně od roku 2004 do roku 2010.
Jižní secesní hnutí revitalizovalo v roce 2007. Veřejné
shromáždění v Sana'a proti tehdejšímu prezidentovi Salihovi inspirovanému podobnými demonstracemi v Tunisku a Egyptu pomalu vybudovali dynamiku, která začala koncem ledna 2011
a byla pod tlakem stížností na vysokou nezaměstnanost, špatné
ekonomické podmínky a korupci. Následující měsíc některé
protesty vedly k násilí a demonstrace se rozšířily do dalších
velkých měst. V březnu opozice tvrdila své požadavky a spojila
se za výzvy k okamžitému odcizení Sálihova. V dubnu 2011
Rada pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) ve snaze
zprostředkovat krizi v Jemenu navrhla iniciativu GGC, dohodu,

v níž by prezident odstoupil za vyloučení z trestního stíhání.
Salihovo odmítnutí podepsat dohodu vedlo k dalšímu násilí.
Rada bezpečnosti OSN v říjnu 2011 schválila rezoluci 2014,
která vyzývá k ukončení násilí a dokončení dohody o přenosu
energie. V listopadu 2011 Salih podepsal iniciativu GCC, aby
odstoupil a převedl některé z jeho pravomocí na místopředsedu
Abd Rabuh Mansur HADI. Po neopodstatněném volebním
vítězství HADI v únoru 2012 Salih formálně převedl své
pravomoci. V souladu s iniciativou GCC zahájilo Jemen v
březnu 2013 konferenci o národním dialogu (NDC), aby
diskutovala o klíčových ústavních, politických a sociálních
otázkách. HADI uzavřela NDC v lednu 2014 a plánuje zahájit
další kroky v procesu transformace, včetně ústavního návrhu,
ústavního referenda a národních voleb. Huthové, kteří vnímali
své stížnosti, nebyli v NDC řešeni, spojil své síly s Salihem a
rozšířil svůj vliv v severozápadním Jemenu, kulminoval velkou
ofenzíva proti vojenským jednotkám a soupeřovým kmenům a
umožnil jejich sílám překročit kapitál Sanaa v září 2014. V
lednu 2015 obklopil Huthis prezidentský palác, bydliště a
klíčové vládní zařízení, což HADI a vládu vyzvalo, aby podali
své rezignace. HADI uprchl do Adenu v únoru 2015 a zrušil
svou rezignaci. Následně unikl do Ománu a poté se přestěhoval
do Saúdské Arábie a požádal GCC, aby vojensky zasáhl do
Jemenu, aby ochránil legitimní vládu před Huthisem. V březnu
se Saúdská Arábie shromáždila koalice arabských armád a
zahájila letecké útoky proti silám Huthis a Huthi. Pozemní boje
mezi hutskými ozbrojenými silami a skupinami odporu
podporovanými koalicí vedenou saúdskou armádou

pokračovaly v roce 2016. V roce 2016 OSN uzavřela měsíční
zastavení nepřátelských událostí, které snižovaly nálety a boje a
zahájily mírové rozhovory v Kuvajtu. Rozhovory však skončily
bez dohody. Huthisova a Salihova politická strana oznámila v
srpnu roku 2016 Nejvyšší politickou radu a vládu národního
spasení, včetně předsedy vlády a několik desítek členů
kabinetu, v listopadu 2016, aby vládla v Sanai a dále
zpochybňovala legitimitu vlády HADI. Další pokusy o mír
selhaly, aniž by ani jedna strana dosáhla rozhodného nárůstu na
bojišti, nepřetržitého konfliktu a prohloubení rozdělení mezi
severním a jižním Jemenem. Uprostřed stoupajícího napětí mezi
Huthisem a Sálihem,
Geografie - Jemen

Kde je na světě Jemen? Umístění této
země je Blízký východ, hraničící s Arabským mořem,
Adenským zálivem a Rudým mořem, mezi Ománem a
Saúdskou Arábií. Jemen má celkovou plochu 527,968 km2, z
čehož 527,968 km2 je země. Takže to je docela velká země.
Jak bychom mohli popsat terén této země? Tímto způsobem:
úzké pobřežní pláni, která je zakotvena plochými kopci a
drsnými horami; odříznuté horské pouštní planiny ve středním
svahu do pouštního vnitrozemí Arabského poloostrova. Nejnižší

bod země Jemen je Arabské moře 0 m, nejvyšší bod Jabal a
Nabi Shu'ayb 3 666 m. A klima je převážně poušť; horké a
vlhké podél západního pobřeží; mírný v západních horách
postižených sezónním monzunem; mimořádně horká, suchá,
drsná poušť ve východní.
Obyvatelé - Jemen
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Jemen. Počet obyvatel
je: 28,036,829 (7/2017 odhad). Tak tady žije spousta lidí. Kdo
tady žije? převážně z arabštiny; ale i afro-arabští, jižní Asiaté,
evropští. Jaké jsou tu požívané jazyky? Jemen hovoří jazyky
Arabové (oficiální). A náboženství: muslimští 99,1% (úředníci,
prakticky všichni jsou občané, odhaduje se, že 65% jsou
sunnitské a 35% jsou šíité), další 0,9% (včetně židovských,
Bahá'í, , a křesťanské, mnoho z nich jsou uprchlíci nebo
dočasní cizí obyvatelé) (v roce 2010). Kolik let je tady lidem?
19.5 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián - takže
polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 65.9 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: převážná většina obyvatelstva se nachází v pohoří
Asir (část většího systému Sarawat Mountain) vzdálený západní
region země. Hlavní městské oblasti v zemi Jemen jsou: Sanaa
(hlavní město) 2,962 milionu; Aden 882 000 (2015).
Vláda a ekonomika - Jemen
Hlavní město země Jemen je Sanaa a typ vlády v přechodu.
Podívejme se na administrativní členění - 22 governorates
(muhafazat, singular - muhafazah); Abyan, Adan, Ad Dali, Al
Bayda, Al Hudaydah, Al Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, Amanat

al 'Asimah (Sanaa City), Amran, Arkhabil Suqutra, Dhamar
Hadramawt , Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah, Sa'dah,
San'a '(Sanaa), Shabwah, Ta'izz. Pokud jde o ekonomiku,
Jemen má tyto důležité průmyslové produkty: výroba ropy a
rafinace ropy; drobná výroba bavlněného textilu, koženého
zboží; zpracování potravin; ruční práce; výrobky z hliníku;
cement; komerční opravy lodí; výroba zemního plynu. Důležité
zemědělské produkty jsou Obilí, ovoce, zelenina, luštěniny,
káva, mléčné výrobky, hospodářská zvířata (ovce, kozy,
dobytek, velbloudi), drůbež; Ryba. Nejdůležitějšími exportními
komoditami jsou ropa, káva, sušené a solené ryby, zkapalněný
zemní plyn a nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Egypt
26%, Saúdská Arábie 15,4%, Omán 11,3%, Malajsie 9,8%,
Thajsko 5,8%, Spojené arabské emiráty 4,9%. Nejdůležitější
importní komodity jsou potraviny a živá zvířata, stroje a
zařízení, chemické látky a nejdůležitější importní partneři jsou
SAE 12,8%, Čína 12%, Turecko 8%, Saúdská Arábie 8%,
Indonésie 6,8%, Brazílie 6,6%, Indie 4,8% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Jemen a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $2,300 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 54% (2014 odhad).
Mapa Jemen
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OnBusiness.cz: Top Magazín o ekonomice, byznysu a
podnikání
Zambie
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Zambie. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Zambie. Ale pojďme začít mapou, kterou má Zambie:

Zambie - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Zambie? Začněme tímto: Území
severní Rhodosie bylo spravováno bývalou britskou
Jihoafrickou společností od roku 1891 až do doby, kdy ji
převzalo Spojené království v roce 1923. Během dvacátých a
třicátých let minulého století pokroky v oblasti těžby vyvolaly
rozvoj a přistěhovalectví. Název byl v roce 1964 změněn na
Zambii po nezávislosti. V osmdesátých a devadesátých létech
zhoršily ceny mědi, hospodářské špatné hospodaření a
prodloužené sucho ekonomiku. Volby v roce 1991 ukončily
vládnutí jedné strany a podpořily vládu hnutí za multipartitní
demokracii (MMD). Následné hlasování v roce 1996 však
zaznamenalo rostoucí obtěžování opozičních stran a zneužívání
státních médií a dalších zdrojů. Volby v roce 2001 byly
poznamenány administrativními problémy, přičemž tři strany
podaly návrh na podání žaloby proti rozhodnutí volby kandidáta
vládnoucí strany Levy Mwanawasy. Mwanawasa byla znovu
zvolena v roce 2006 ve volbách, které byly považovány za
svobodné a spravedlivé. Po jeho smrti v srpnu 2008 následoval
jeho viceprezident Rupiáš Banda, který získal v tomto roce
zvláštní prezidentské volby. MMD a Banda ztratily na
Vlasteneckou frontu (PF) a Michael SATA v parlamentních
volbách v roce 2011. SATA však předsedala období
nešťastného ekonomického řízení a pokoušela se umlčet
opozici vůči politikám PF. SATA zemřel v říjnu 2014 a

následoval jeho viceprezident Guy Scott, jenž byl dočasným
prezidentem do ledna 2015, kdy Edgar Lungu získal
prezidentské volby a ukončil mandát SATA. Lungu pak získal v
srpnu 2016 prezidentské volby. který vyhrál v tomto roce
zvláštní prezidentské volby. MMD a Banda ztratily na
Vlasteneckou frontu (PF) a Michael SATA v parlamentních
volbách v roce 2011. SATA však předsedala období
nešťastného ekonomického řízení a pokoušela se umlčet
opozici vůči politikám PF. SATA zemřel v říjnu 2014 a
následoval jeho viceprezident Guy Scott, jenž byl dočasným
prezidentem do ledna 2015, kdy Edgar Lungu získal
prezidentské volby a ukončil mandát SATA. Lungu pak získal v
srpnu 2016 prezidentské volby. který vyhrál v tomto roce
zvláštní prezidentské volby. MMD a Banda ztratily na
Vlasteneckou frontu (PF) a Michael SATA v parlamentních
volbách v roce 2011. SATA však předsedala období
nešťastného ekonomického řízení a pokoušela se umlčet
opozici vůči politikám PF. SATA zemřel v říjnu 2014 a
následoval jeho viceprezident Guy Scott, jenž byl dočasným
prezidentem do ledna 2015, kdy Edgar Lungu získal
prezidentské volby a ukončil mandát SATA. Lungu pak získal v
srpnu 2016 prezidentské volby. SATA zemřel v říjnu 2014 a
následoval jeho viceprezident Guy Scott, jenž byl dočasným
prezidentem do ledna 2015, kdy Edgar Lungu získal
prezidentské volby a ukončil mandát SATA. Lungu pak získal v
srpnu 2016 prezidentské volby. SATA zemřel v říjnu 2014 a
následoval jeho viceprezident Guy Scott, jenž byl dočasným
prezidentem do ledna 2015, kdy Edgar Lungu získal

prezidentské volby a ukončil mandát SATA. Lungu pak získal v
srpnu 2016 prezidentské volby.
Geografie - Zambie

Kde je na světě Zambie? Umístění
této země je Jižní Afrika, východně od Angola, jižně od
Konžské demokratické republiky. Zambie má celkovou plochu
752,618 km2, z čehož 743,398 km2 je země. Takže to je
docela velká země. Jak bychom mohli popsat terén této země?
Tímto způsobem: většinou náhorní plošina s několika kopci a
horami. Nejnižší bod země Zambie je Zambezi řeka 329 m,
nejvyšší bod nejmenovaný výška v Mafinga Hills 2301m. A
klima je tropických; upravené nadmořskou výškou; období
dešťů (říjen až duben).
Obyvatelé - Zambie
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Zambie. Počet obyvatel
je: 15.972 milionů. Takže zde nežije příliš lidí. Kdo tady žije?
Bemba 21%, Tonga 13,6%, Chewa 7,4%, Lozi 5,7%, Nsenga
5,3%, Tumbuka 4,4%, Ngoni 4%, Lala 3,1%, Kaonde 2,9%,
Namwanga 2,8%, Lunda 2,6%, Mambwe 2,5 % Luvale 2,2%,
Lamba 2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%, Bisa 1,6%, Mbunda
1,2%, Ostatní 13,8%, Nespecifikováno 0,4% (2010 est.). Jaké

jsou tu požívané jazyky? Zambie hovoří jazyky Bembe 33,4%,
Nyanja 14,7%, Tonga 11,4% Lozi 5,5%, Chewa 4,5%,
Nsenga 2,9%, Tumbuka 2,5%, Lunda (Severozápadní) 1,9%,
Kaonde 1,8%, Lala 1,8%, Lamba 1,8%, Angličtina (oficiální)
1,7% , Namwanga 1,2%, Lenje 1,1%, Bisa 1%, ostatní 9,7%,
nespecifikováno 0,2%. A náboženství: Protestant 75,3%,
Římskokatolický 20,2%, Ostatní 2,7% (včetně muslimských
buddhistů, hinduistů a Bahá'í), 1,8% odhad). Kolik let je tady
lidem? 16.8 roků. Musíme dodat, že toto číslo je medián takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká je jejich
očekávaná délka života (při narození)? Tato: 52.7 roků. Kde tu
lidé žijí? Zde: jedna z nejvyšších úrovní urbanizace v Africe;
vysoká hustota v centrální oblasti, zejména v okolí měst Lusaka,
Ndola, Kitwe a Mufulira. Hlavní městské oblasti v zemi Zambie
jsou: Lusaka (hlavní město) 2,179 milionů (2015).
Vláda a ekonomika - Zambie
Hlavní město země Zambie je Lusaka; poznámka - návrh na
vybudování nového hlavního města v Ngabwe byl vyhlášen v
květnu 2017 a typ vlády prezidentské republiky. Podívejme se
na administrativní členění - 10 provincií; Centrální, Copperbelt,
východní, Luapula, Lusaka, Muchinga, severní, severozápadní,
jižní, západní. Pokud jde o ekonomiku, Zambie má tyto důležité
průmyslové produkty: těžba a zpracování mědi, smaragdová
těžba, stavebnictví, potraviny, nápoje, chemikálie, textilie,
hnojiva, zahradnictví. Důležité zemědělské produkty jsou
kukuřice, čirok, rýže, arašídy, slunečnicová semena, zelenina,
květiny, tabák, bavlna, cukrová třtina, maniok, tapioca, káva;
dobytek, kozy, prasata, drůbež, mléko, vejce, kůže,.

Nejdůležitějšími exportními komoditami jsou měď / kobalt,
kobalt; tabák, květiny, bavlna a nejvýznamnějšími exportními
partnery jsou Švýcarsko 39,4%, Čína 18%, Demokratická
republika Kongo 6,7%, Jižní Afrika 6,4%, UAE 6% Singapore
5,6% (2016). Nejdůležitější importní komodity jsou stroje,
dopravní zařízení, ropné produkty, elektřina, hnojiva, potraviny,
oblečení a nejdůležitější importní partneři jsou Jižní Afrika
31,2%, Demokratická republika Kongo 12,3%, Kuvajt 8,1%,
Čína 7,6%, Mauricius 4,4%, Spojené arabské emiráty 4,2%,
Indie 4% (2016). Jakým bohatstvím oplývá Zambie a jak
bohatí jsou lidé v této zemi? Nejdůležitější je zde HDP na
obyvatele (PPP): $4,000 (2017 odhad). Toto je velmi malé
číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý domácí produkt na osobu,
který se přepočítává s ohledem na relativní náklady na místní
zboží a služby. A ještě jedno důležité číslo - populace pod
hranicí chudoby: 60.5% (2010 odhad).
Mapa Zambie
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Zimbabwe
Index: kontinenty a země, Mapa světa
Zde naleznete vybrané informace o geografii, obyvatelstvu,
vládě, ekonomice a historii země Zimbabwe. Zahrnuty jsou
vybrané statistiky, přehledová mapa a podrobná mapa země
Zimbabwe. Ale pojďme začít mapou, kterou má Zimbabwe:

Zimbabwe - Přehled:
Co byste měli vědět o státě Zimbabwe? Začněme tímto:
Spojené království připojilo jižní Rhodesii z bývalé britské
společnosti Jižní Afriky v roce 1923. Ústava z roku 1961 byla
formulována tak, že upřednostňovala bílé v moci. V roce 1965
vláda jednostranně vyhlásila svou nezávislost, ale Spojené
království tento akt neuznalo a požadovalo úplnější hlasovací
práva pro černošskou většinovou většinu v zemi (poté
nazývanou Rhodesii). Sankce OSN a partyzánské povstání
nakonec vedly k volným volbám v roce 1979 a k nezávislosti
(jako Zimbabwe) v roce 1980. Prvním předsedou vlády je
Mugabe, který je jediným vládním panovníkem (jako prezident
od roku 1987) a dominuje politickému systému země od
nezávislosti. Jeho chaotická kampaň na přerozdělování půdy,
která začala v roce 1997 a zintenzivnila po roce 2000,
způsobila exodus bílých zemědělců, ochromila ekonomiku, a
vedl k rozsáhlému nedostatku základních komodit. Ignoring
mezinárodního odsouzení, Mugabe zmanipuloval prezidentské
volby v roce 2002, aby zajistil jeho opětovnou volbu. V roce
2005 se hlavní město Harare pustilo do Operace Obnova
objednávky, zdánlivě městský racionalizační program, který
vedl k zničení domů nebo podniků 700 000 většinou chudých
příznivců opozice. Mugabe v roce 2007 zavedl cenové kontroly
všech základních komodit, které způsobily nárůst paniky a
prázdné měsíční sklady. Obecné volby, které se konaly v
březnu 2008, obsahovaly nesrovnalosti, ale stále znamenaly

odsouzení vlády vedené ZANU-PF, kdy opozice získala většinu
mandátů v parlamentu. Hnutí za demokratickou změnu - vůdce
opozice Tsvangirai Morgan Tsvangirai získal nejvíce hlasů v
prezidentském průzkumu, ale nestačí na to, aby vyhrál úplně. V
návaznosti na volební kampaň v červnu 2008 došlo k značnému
násilí proti členům opoziční strany, které vedlo k odchodu
Tsvangiraiho od volebního lístku. Rozsáhlé důkazy o násilí a
zastrašování vedly k mezinárodnímu odsouzení tohoto procesu.
Obtížné vyjednávání o "vládě národní jednoty", v níž Mugabe
zůstal prezidentem a Tsvangirai se stal předsedou vlády, byly
konečně vyřešeny v únoru 2009, i když se vůdci nedokázali
dohodnout na mnoha klíčových vládních otázkách. Mugabe byl
znovu zvolen prezidentem v roce 2013 v hlasování, který byl
vážně vadný a mezinárodně odsoudil. Jako předpoklad pro
uskutečnění voleb Zimbabwe schválila novou ústavu
referendem, ačkoli mnoho ustanovení v nové ústavě musí být
ještě kodifikováno zákonem. V listopadu 2017 převzal
viceprezident Emmerson Mnangagwa následující vojenský
zásah, jehož cílem bylo zabránit tomu, aby Mugabe zvýšil svou
ženu, aby ho uspěl. Mnangagwa byl slavnostně prezidentem o
několik dní později, slibující uspořádání prezidentských voleb v
roce 2018.
Geografie - Zimbabwe

Kde je na světě Zimbabwe? Umístění
této země je Jižní Afrika, mezi Jihoafrickou republikou a Zambií.
Zimbabwe má celkovou plochu 390,757 km2, z čehož 386,847
km2 je země. Takže to je docela velká země. Jak bychom mohli
popsat terén této země? Tímto způsobem: převážně vysoká
plošina s vyšší centrální plošinou (vysoký veld); hory ve
východu. Nejnižší bod země Zimbabwe je křižovatka Runde a
Save Rivers 162 m, nejvyšší bod Inyangani 2592 m. A klima je
tropické; moderována nadmořskou výškou; období dešťů
(listopad až březen).
Obyvatelé - Zimbabwe
Podívejme se, kolik lidí žije v zemi Zimbabwe. Počet
obyvatel je: 13,805,084. Takže toto není příliš lidnatá země.
Kdo tady žije? Afrika 99,4% (převážně Šona, Ndebele je
druhá největší etnická skupina), ostatní 0,4%, nespecifikováno
0,2% (2012 est.). Jaké jsou tu požívané jazyky? Zimbabwe
hovoří jazyky Shona (oficiální, nejrozšířenější), Ndebele ;
tradičně používají pro úřední záležitosti), 13 menšinových
jazyků (oficiální zahrnuje Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan,
Nambya, Ndau, Shangani, znakový jazyk, Sotho, Tonga,
tswana, Venda, a Xhosa). A náboženství: protestant 74,8%

(zahrnuje apoštolskou 37,5 %, Pentecostal 21,8%, ostatní
15,5%), Římský katolík 7,3%, Jiný křesťan 5,3%, Tradiční
1,5%, Muslimský 0,5%, Jiný 0,1%, Žádný 10,5% (2015 est.).
Kolik let je tady lidem? 20 roků. Musíme dodat, že toto číslo je
medián - takže polovina lidí je starší, polovina je mladší. A jaká
je jejich očekávaná délka života (při narození)? Tato: 60.4
roků. Kde tu lidé žijí? Zde: Kromě velkých městských
aglomerací v Harare a Bulawayo, distribuce populace je
poměrně rovný, s mírně větším celkovém počtu ve východní
polovině. Hlavní městské oblasti v zemi Zimbabwe jsou: Harare
(kapitálu) 1501000 (2015).
Vláda a ekonomika - Zimbabwe
Hlavní město země Zimbabwe je Harare a typ vlády poloprezidentská republika. Podívejme se na administrativní členění
- 8 provincií a 2 města s provinčním statusem; Bulawayo,
Harare, Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East,
Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North,
Matabeleland South, Midlands. Pokud jde o ekonomiku,
Zimbabwe má tyto důležité průmyslové produkty: těžba (uhlí,
zlato, platina, měď, nikl, cín, diamanty, hlína, četné kovové a
nekovové rudy), ocel; dřeva, cementu, chemikálií, hnojiv, oděvů
a obuvi, potravin, nápojů. Důležité zemědělské produkty jsou
tabák, kukuřice, bavlna, pšenice, káva, cukrová třtina, arašídy;
ovce, kozy, prasata. Nejdůležitějšími exportními komoditami
jsou platiny, bavlny, tabáku, zlata, feroslitiny, textilu / oděvů a
nejvýznamnějšími exportními partnery jsou Jihoafrická republika
79.5%, Mozambik 9.5% ). Nejdůležitější importní komodity
jsou stroje a dopravní prostředky, ostatní výrobky, chemikálie,

pohonné hmoty, potravinářské výrobky a nejdůležitější importní
partneři jsou Jižní Afrika 46,6%, Zambie 24% (2016). Jakým
bohatstvím oplývá Zimbabwe a jak bohatí jsou lidé v této zemi?
Nejdůležitější je zde HDP na obyvatele (PPP): $2,300 (2017
odhad). Toto je velmi malé číslo. Dodejme, že se jedná o hrubý
domácí produkt na osobu, který se přepočítává s ohledem na
relativní náklady na místní zboží a služby. A ještě jedno důležité
číslo - populace pod hranicí chudoby: 72.3% (2012 odhad).
Mapa Zimbabwe
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