Tyskland
Tyskland er Europas mest folkerike land og har spilt en sentral rolle i verdenshistorien. I dag
er landet en av EUs ledende stormakter. Tyskland ble medlem av NATO først i 1955, som
følge av “den kalde krigen" (NATO ble
stiftet i 1949).

Flateinnhold: 357 021 km²
Hovedstad: Berlin
Gjennomsnittlig levealder: 78 år for menn og 80 år for kvinner
Språk: Tysk
Folketall: 82,3 millioner (2010)
Valuta: Euro
Nasjonaldag: 3. oktober (til minne om gjenforeningen på denne datoen i 1990)
Miljøutfordringer
Store deler av landet er sterkt forurenset på grunn av utslipp fra tungindustrien. Dette har
ført til sur nedbør og dårlig jordsmonn. Særlig områder i det tidligere Øst-Tyskland sliter med
forurensning etter mange år med dårlig miljøregulering. Noe bedring er det, og årsaken er at
Tyskland, Tsjekkia og Polen er blitt enige om en rekke tiltak for å redusere forurensningen fra
kullindustrien.
Energiforsyning
Hovedsakelig kommer energiforsyningen fra fossilt brennstoff. Rundt 25 % kommer fra
atomkraftverk. Ca. 20 % kommer fra fornybare kilder som vann- og vindkraft.
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Viktige eksportmarkeder
Sammen med USA og Japan er Tyskland et av verdens aller største industriland. Tyskland
eksporterer datakomponenter (til blant annet biler og industrimaskiner), våpen og
kjemikalier. Landet har dessuten verdens største bokindustri. Blant de viktigste
eksportmarkedene er Frankrike, USA, Storbritannia, Italia, Nederland, Belgia, Østerrike og
Spania.
Naturressurser
Landet er ikke rikt på naturressurser og importerer både energi og mesteparten av råvarene
til industrien.
Landbruk
Vindruer og vin, poteter, korn, sukkerroer, frukt og grønt, storfe og gris
Bilproduksjon

Navnet Mercedes er tatt etter datteren til Emil Jellinek. Han var bilselger og racingentusiast
og bestilte biler fra Daimler bygget etter egne spesifikasjoner. Disse bilene gjorde han stor
suksess med i løp, og Daimler-Benz AG bestemte seg for å bruke navnet på sin mest
populære modell som konsernnavn, derav Mercedes-Benz. Navnet på bilene er fremdeles
Mercedes-Benz, selv om selskapet heter DaimlerChrysler AG etter et oppkjøp av det
amerikanske Chrysler Corporation. Firmaets varemerke er Mercedes-stjernen, den
symboliserer at firmaet i sin tid leverte motorer “til lands, til vanns og til luften”. Mercedes
største eksportmarkeder i Europa er Italia, Frankrike, Storbritannia, Spania, Nederland,
Belgia og Luxemburg.
En annen kjent bil i tysk bilproduksjon er Volkswagen (“folkets bil”), en enkel bil som skulle
kunne transportere to voksne og tre barn i en fart av 100 km/t, og som ikke skulle koste mer
enn 990 tyske riksmark. Volkswagen ble grunnlagt 30. mai 1937 fordi den nazistiske
regjeringen ville lage en bil alle kunne kjøpe.
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Også bilmerkene Audi, BMW, Opel og Porsche produseres i Tyskland.

Nyttige nettsider: www.globalis.no
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