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Mirë se vini në Gjermani
Kjo broshurë i dedikohet të gjithë lexuesve të cilët dëshirojn te kenë një pasqyrë të përgjithëshme rreth
Republikës Federale të Gjermanisë. Me anë të kësaj broshure jemi munduar që ti nxjerrim të gjitha elementet bazë
për njohjën e gjërave kryesore që e karakterizon një shtet të zhvilluar sikurse që është Gjermania.
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Hyrja
Mirësevini në Gjermani!
Republika Federale e Gjermanisë shtrihet në zemrën e Evropës e rrethuar me 9 shtete fqinjë. Pozita gjeografike e
bën Gjermaninë të jetë si qendër evropiane në shumë aspekte duke luajtur rolin kryesor në shumë çështje evropiane
si dhe botërore. Zhvillimi i ekonomisë e cila renditet e para në Evropë dhe e katërta në Botë pas SHBA-së, Kinës
dhe Japonisë e bën Gjermaninë të luaj një rol kyq në çështje të rëndsishme botërore duke qenë pjesë e shumë
organizatave ndërkombëtare si OKB, NATO, G4, G8 etj.
Që nga viti 1949 Republika Federale e Gjermanisë ka qenë një federatë demokratike parlamentare e përbërë nga 16
shtete (Bundesländer), secili me ligjet e veta, parlamentin dhe qeverisjën. Gjermania është vendi i Goethe, Schiller
dhe Thomas Mann, Bach, Beethoven, Vagner etj. Kultura tradicionalisht ka një nivel të lartë në shumë aspekte.
Gjermania është një vend modern dhe pa paragjykime me cilësi të lartë të jetës, i ndikuar në shumë mënyra nga
shumëllojshmëria kulturore.
Ka diku 370 institucione të arsimit të lartë në Gjermani, që e bën vendin më tërheqës në botë për studentë
ndërkombëtarë pas SHBA-së dhe Britanisë së Madhe. Gjermania është një "tokë e ideve". Rëndësia e madhe është
e lidhur me arsimin dhe të mësuarit si dhe kërkimit dhe zhvillimit.
Në mesin e vendeve evropiane, Gjermania renditet e para kur është fjala për regjistrimet e patentëve dhe është një
nga tre vendet më inovative në botë së bashku me Japoninë dhe SHBA-në. Një total prej 68 deri 80 laureatëve
gjermane kanë marrë çmimin prestigjioz Nobel për arritjet në shkencat natyrore. Organizatat e kërkimeve
universitare, të tilla si Shoqëria Max Planck, Shoqëria Fraunhofer, Komuniteti Leibniz dhe shoqata Helmholtz me
qindra institutete të tyre, sigurojnë kushte ideale për punë, për studiuesit dhe janë të njohur ndërkombëtarisht.
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Shtetet / Republikat (Bundesländer)
Që nga viti 1949 Republika Federale e Gjermanisë ka qenë një federatë demokratike parlamentare e përbërë nga 16
shtete federale (Länder = Vende) ku secili ka kushtetutën e vetë, parlamentin dhe qeverisjën. Autoriteti më i lartë
shtetror ushtrohet nga qeveria federale. Përmes agjencisë së Bundesrat-it, shtetet janë të përfaqësuara në nivelin
federal dhe marrin pjesë në legjislacionin federal duke pasur edhe përfaqësuesit e tyre në dhomën federale.
Përdorimi i termit “Länder” daton qysh
nga kushtetuta e Weimarit në 1919.

Webfaqet zyrtare
BW www.baden-wuerttemberg.de NI www.niedersachsen.de

Para kësaj kohe shtetet përbërëse të
Perandoris Gjermane u quajten
“Staaten = Shtetet”.

BY www.bayern.de

NW www.nrw.de

BE www.berlin.de

RP www.rlp.de

Sot këto terme që i përmendem zakonisht i
përdorin apo i quajn si “Bundesländer”

BB www.brandenburg.de

SL www.saarland.de

HB www.bremen.de
Të gjitha këto shtete janë të ndara në rrethe
“Kreise” që përfshijn 295 rrethe dhe pjesa HH www.hamburg.de
tjetër është e ndarë si rrethe në kuadër të
qyteteve që se bashku me rrethet përfshijn HE www.hessen.de
mbi 440.
MV www.regierung-mv.de

SN www.sachsen.de
ST www.sachsen-anhalt.de
SH www.schleswig-holstein.de
TH www.thueringen.de

Më posht kemi përpilu një list të shteteve me emrat në gjuhën gjermane duke përfshirë qendrat kryesore apo
kryeqytetet për çdo shtet dhe disa të dhëna tjera.
Emri
(Shkurt)

Shteti /Republika

Qyteti kryesor
(Kryeqyteti)

Sipërfaqja
km ²

Banorë

Dendësia
km²

Vota në
Bundesrat

BW

Baden - Württemberg

Stuttgart

35752

10.753.880

301

6

BY

Bayern

München

70552

12.536.696

178

6

BE

Berlin

Berlin

892

3.496. 082

3920

4

BB

Brandenburg

Potsdam

29.479

2.503.273

85

4

HB

Bremen

Bremen

419

660.706

1577

3

HH

Hamburg

Hamburg

755

1.772.100

2347

3

HE

Hessen

Wiesbaden

21.115

6.067.021

287

5

MV

Mecklenburg-Vorpommern Schwerin

23.180

1.642.327

71

3

NI

Niedersachsen

Hannover

47.624

7.918.293

166

6

NW

Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf

34.085

17.845.154

524

6

RP

Rheinland-Platz

Mainz

19.853

4.003.745

202

4

SL

Saarland

Saarbrücken

2569

1.017.567

396

3

SN

Sachsen

Dresden

18.416

4.149.477

225

4

ST

Sachsen-Anhalt

Magdeburg

20.446

2.834.006

114

4

SH

Schleswig-Holstein

Kiel

15.799

2.834.259

179

4

TH

Thüringen

Erfurt

16.172

2.235.025

138

4

Berlin

357.104

81.802.257

229

DE

Bundesrepublik
Deutschland
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Historia
Gjermania nuk ekzistonte si shtet i bashkuar dhe i pavarur deri në 1871. Trojet Gjermane shiheshin si rajone të
ndara nga njëra-tjetra dhe secili rajon kishte historinë dhe kulturën e vetë. Një nga luftërat e para dhe ndër më të
mëdhatë të periudhës së sundimit romak ishte ajo e pyllit të Teutoburgut, ku forcat gjermane i bënë rezistencë dhe
mposhtën ato romake.
Në vitin 407 Frankët duke kaluar lumin Raijn (Rhein) arritën të merrnin nën kontroll dhe të stabilizonin gjendjen
në Gjermani. Mbretëria e Frankëve zgjati për shumë vite në mënyra të ndryshme. Nën sundimin e Karlit të Madh , i
cili pushtoi Bavarinë në 788 dhe Sasoninë e Ulët në 804 ndërsa perandor shpallet në 800, mbretëria përfshinte
Francën dhe Gjermaninë e sotme, pasi disa zona bënë kryengritje dhe nuk i vuri dot nën pushtet.
Me vdekjen e pasardhësit të fundit të Karlit të Madh merr fund edhe dinastia e tij. Oto I i madh vjen në pushtet nga
dinastia e Sasonëve dhe në vitin 962 shpallet Perandor. Perandoria që krijoi ai u quajt Perandoria e Shenjtë Romake
Gjermane dhe mbizotëroi gjer në 1806 pas revolucionit francez dhe sukseseve të Napoleonit.
Sukseset e Prusisë ndaj Austrisë dhe ndaj Francës i sollën Gjermanisë statusin kombëtar por nën influencën e
Prusisë duke lënë jashtë nga “loja” Austrinë. Në Perandorin gjermane statusi i ri i solli Gjermanisë një qeverisje si
monarki kushtetuese ku parlamenti kishte pushtetin legjistlativ. Por perandori kishte caktuar një kancelar i cili
përfaqësonte pushtëtin ekzekutiv. Periudha e Perandorisë solli një rritje të ndjeshme ekonomikë.
Republika Weimarit që vinte menjëherë pas luftës së parë botërore ishte një përpjekje për vendosjen e stabilitetit në
Gjermani. Por me gjithë përpjekjet kjo republikë ishte e rrethuar nga problemet financiare. Shumë protesta dhe
kryengritje u shtypën nga qeveria. Gjendja e keqe ekonomike e pushtoi Gjermaninë dhe dobësoi qeverinë e
Weimarit. Në këtë çast del në skenë një aktor që tronditi gjithë botën, Adolf Hitler së bashku me partinë e tij,
Partia Kombëtare Socialiste e Punëtorëve Gjermanë ose Partia Naziste. Duke u mbështëtur në racizëm dhe
premtimet se do t’i siguronin punë të papunëve ata rrëzuan qeverisë duke supozuar se kishin bërë një bashkëpunim
me hebrenjtë dhe duke thënë se lufta e parë botërore ishte humbur për shkak të një tradhëtimi të brendshëm.
Pasi fituan zgjedhjet, nazistët erdhën në krye të Gjermanisë dhe Adolf Hitler u shpall kancelar nga presidenti Paul
von Hidenburg më 30 Janar 1933. Me vdekjen e Hidenburg (gusht 1934) Hitleri emërohet president por pa lënë
postin e kancelarit. Kështu ai e shpalli vetën Führer (shef) i Gjermanisë. Menjëherë pas kësaj Hitleri dhe partia e tij
zhdukën institucionet demokratike dhe partitë opozitare.
Në gjashtë vite sundim nazistët përgatitën vendin për luftën e dytë botërore dhe miratuan ligjet diskriminuese për
hebrenjtë dhe grupet e tjera me origjinë jogjermane. Hitleri filloi menjëherë spastrimin e Gjermanisë nga hebrenjtë
në mënyrat më çnjerëzore. Një politikë e tillë u ndoq edhe për romët, homoseksualët dhe dëshmitarëve të Jehovajit.
Pasi mori nën kontroll Austrinë në 1938 vazhdoi me Çekosllovakinë në 1938 dhe mori tokat Çeke si të mbrojtura
nga Gjermania. por në 1945, Gjermania së bashku me aleatët e saj, Italinë fashiste dhe Perandorinë Japoneze,
munden nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Sovjetik. Lufta e Dytë Botërore
që erdhi si pasojë e Gjermanisë solli një shkatërrim të Evropës, miliona njerëz të vdekur (6 milionë ishin hebrenjë)
dhe ndarjen e Gjermanisë më anë të murit të Berlinit.
Përçarjet historike shënojn rrugën e Gjermanisë drejt demokracisë kushtetuese dhe një sistem funksional
parlamentar, ato përfshijnë dështimin e revolucionit mars (1848) dhe Republikës Weimar (1919-1933), por mbi të
gjitha shqetësimet e socializmit kombëtar, holokaustit dhe luftës së dytë botërore (1933-1945). Një nga pasojat e
luftës së dytë botërore ishte ndarja e Gjermanisë në Republikën Federale të Gjermanisë RF dhe Republikën
Demokratike të Gjermanisë RD. Revolucioni paqësor nga populli i RD rrëzoi murin e Berlinit në vitin 1989 dhe
pas traktatit 2+4 me fuqitë fituese të luftës së dytë botërore me 3 tetor 1990 bëhet ribashkimi i Gjermanisë.
Bazuar në ligjin Berlin/Bonn, të miratuar më 10 mars 1994, Berlini përsëri bëhet kryeqyteti i Gjermanisë së
ribashkuar, ndërsa Boni fiton statusin unik të një Bundesstadt (qytet federal) duke mbajtur disa ministri federale.
Zhvendosjen qeveria e përfundoi në vitin 1999. Pas ribashkimit, Gjermania ka marrë një rol më aktiv në Bashkimin
Evropian dhe NATO. Gjermania ka dërguar një forcë paqeruajtëse për të siguruar stabilitetin në Ballkan (Kosovë
dhe Bosnjë) dhe ka dërguar një forcë të trupave Gjermane në Afganistan si pjesë e një përpjekjeje të NATO-s për të
ofruar siguri në atë vend pas rrëzimit të talebanëve. Këto dislokime ishin të diskutueshme pasi që, pas luftës,
Gjermania ishte e detyruar nga ligji i brendshëm vetëm për të dërguar trupa për rolet e mbrojtjes. Në vitin 2005,
Angela Merkel u bë Kancelarja e parë femër e Gjermanisë si udhëheqës e një koalicioni të madh.
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Arti dhe Kultura
Gjermania është vendi i Goethe, Schiller dhe Thomas Mann, Bach, Beethoven, Vagner etj. Kultura tradicionalisht
ka një nivel të lartë në shumë aspekte. Gjermania ka rreth 300 teatro dhe 130 orkestra profesionale si edhe 630
muzeume të artit me koleksionet shumë të njohura ndërkombëtarisht. Me rreth 94.000 libra të reja dhe ri-botime të
botuara çdo vit, Gjermania mund të numërohet në mesin e kombeve të librit të mëdh. Rreth 120 milionë njerëz
flasin gjermanisht si gjuhën e tyre amtare dhe kjo është gjuha më e folur në Bashkimin Evropian. Rreth 17 milionë
njerëz në mbarë botën janë duke mësuar gjermanishtën si gjuhë të huaj duke ndjekur kurse në institucione të
ndryshme.
Gjermania është një vend modern dhe pa paragjykime me cilësi të lartë të jetës, i ndikuar në shumë mënyra nga
shumëllojshmëria kulturore. Kuzhina gjermane është e ndryshme dhe prodhon numrin më të lartë me 3 yje në
restorante pas Francës. Kultivuesit e verës nga 13 regjionet e kultivimit mbështeten mbi produktet me cilësi të lartë
dhe brendi gjermand Riesling është ndërkombëtarisht i suksesshëm. Gjermania është gjithashtu popullor si një
destinacion turistik - ku në mesin e vizitorëve ka shumtë nga jashtë. Tërheqjet turistike në Gjermani përfshijnë jo
vetëm qytetin e Berlinit dhe qendrat të tjera kulturore dhe historike, por edhe seri koncertesh, festivale dhe
veprimtari të mëdha sportive. Gjermania krenohet me 14 parqe kombëtare, 101 parqe natyrore dhe 15 rezerva të
biosferës. Moda dhe dizajni janë konsideruar shumë dhe anëtarët e profesioneve kreative të Gjermanisë janë si të
suksesshme ndërkombëtarisht si arkitektë gjermanë, shumë prej të cilëve kanë specializuar në projektimin e
ndërtesave të qëndrueshme.
Që nga viti 1990 piktura dhe fotografia gjermane kanë qenë duke shijuar suksesin ndërkombëtar. Jashtë vendit, kjo
është e njohur nën emërtimin "artistët e rinjë gjerman". Artistët e përfshirë vijnë nga Leipzig, Berlin dhe Dresden.
Neo Rauch është përfaqësuesi më i njohur i shkollës "New Leipzig School" i artit të gjermanisë lindore
Në Gjermani ka shumë karakteristika që janë karakteristike për mediat. Këto përfshijnë theksin mbi sovranitetin
federal në çështjet kulturore dhe transmetimin dhe ekzistimin e dyfishtë të mediave publike dhe private, diçka që
nuk mund të merret si e mirëqenë në vende të tjera, por që sigurisht që është e zakonshme në një kontekst evropian.
Në lidhje me lirinë e shtypit dhe të fjalës, në aspektin ndërkombëtar Gjermania renditet shumë mirë. Nuk është
pluralizmi në lidhje me opinionin dhe informacionet. Shtypi nuk është në duart e qeverisë apo partive politike, por
në atë të kompanive të medias private. Si pjesë e demokratizimit të Gjermanisë pas fuftës së dytë botërore, rrjeti
publik ishte modeluar duke u bazuar nga BBC-ja. Stacionet e marrin formën e korporatave (apo organet sipas ligjit
publik) financuar nga tarifat e liçensave. Në vitet 1980 janë themeluar stacione televizive private.
Në Gjermani liria e shtypit dhe fjalës është pronë e përbashkët e të gjithëve dhe të mbrojtura nga kushtetuta. Neni 5
i ligjit bazë shpreh se si kushtetuta e interpreton lirinë e shtypit dhe komunikimit:
"Çdo person ka të drejtë të shprehë lirisht mendimet e tij dhe shpërndarë në, fjalë, shkrim dhe fotot dhe të
informojë veten pa pengesë nga burime përgjithësisht të qasëshme. Nuk duhet të ketë censurë. "
Radiot tradicionale dhe televizionet gjithashtu zbulojnë pasurinë e mediave. Duke filluar në vitin 1920 radio dhe
1950 televizioni. Në ditët e sotme disa nga 400 radio stacione, në pjesën më të madhe lokale dhe rajonale
konkurrojnë me njëri-tjetrin.
Ka ndryshime në strukturën televiziv në dy nivelet, kombëtar dhe rajonal, si dhe midis kanaleve të interesave të
përgjithshme dhe të veçanta. Gjermania ka disa nga transmetuesit më të mëdha publike (ARD dhe ZDF), të cilat
janë financuar nga taksat për liçensë, dhe private, stacionet falas (RTL, SAT.1, ProSieben) në Evropë dhe në botë, si
dhe televizionet me pagesë si Sky channel.
Përveç një detyrë për një shërbim themelor dhe të përgjithshëm me një program të përcaktuar ligjërisht, një nga
detyrat e tjera themelore të rrjetit të transmetimit publik është për të ruajtur pavarësinë politike dhe ekonomike.
Përveç programit të tyre standard këta transmetues kanë edhe aktivitete të konsiderueshme në Internet.
Reputacioni i Gjermanisë si një komb i rëndësishëm muzikor bazohet ende në emra si Bach, Beethoven Brahms,
Handel dhe Richard Strauss. Ekzistoj 80 salla të koncerteve të financuara publikisht , qendrat më të rëndësishme
janë në Hamburg, Berlin, Dresden, Mynih, Frankfurt, Stuttgart, dhe Leipzig. Në muziken gjermane kohëve të
fundit kanë dalur edhe shumë grupe muzikore me prapavijë të huaj nga emigrantet që jetojn atje dhe ndër ta ka
edhe disa nga trojet shqiptare.
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Gjeografia
Gjermania shtrihet në pjesën qëndrore të Evropës e rrethuar nga nëntë vende fqinje., me Danimarkën (veri),
Poloninë (lindje), Çekinë (jug-lindje), Austrinë dhe Zvicrën (jug), Francën, Luksemburgun, Belgjikën dhe
Holandën (perëndim). Ka një sipërfaqe prek 357 104 km². Kryeqyteti i Gjermanisë është Berlini, i cili zenë edhe
vendin e parë për nga numri i banorëve.
Disa nga lumenjtë më të mdhënjë në Evropoë kalojn nëpër Gjermani.
Peisazhet gjermane janë jashtëzakonisht të ndryshme dhe tërheqëse duke
përfshirë vargje të ulëta dhe të larta malore, një shtrirje me liqenjë, pyje
dhe afërsisht 2390 km bregdet.
Shumica e Gjermanisë ka një klimë të butë sezonale, në të cilën erërat e
lagështa dominojn nga perëndimi. Klima moderohet nga depozitimi i
atlantikut në veri, nag zgjerimi i rrymave të gjirit. Ky ujë i ngrohtë i prek
zonat në kufi me detin e veriut, për rrjedhojë në veri-perëndim dhe në veri
është klimë oqeanike. Reshjet ndodhin gjatë gjithë vitit, sidomos në verë.
Dimrat janë të butë dhe verat priren të jenë të ftohtë, megjithëse
temperaturat ndonjëherë mund të tejkalojnë 30 ° C.
Pjesa lindore ka një klimë më kontinentale, dimrat mund të jenë shumë të
ftohtë dhe verat shumë të ngrohta, dhe periudha të gjata me thatësira janë
të shpeshta. Pjesa qendrore dhe jugore janë rajonet në tranzicion të cilat
ndryshojnë nga të moderuar oqeanike në kontinentale. Përveç klimave
detare dhe kontinentale që mbizotërojnë mbi pjesën më të madhe të vendit, në rajonet malore në jug dhe në disa
zona qendrore të Gjermanisë ka një klimë malore, e karakterizuar nga temperatura më të ulta dhe reshje të madhe.
Temperatura mesatare është 9 º C. Lartësia mbidetare arrin pikën më të lartë deri 2 962 m në malin Zugspitze.
Lumenjëtë më të gjatë janë Rhein 865 km, Elbe 700 km, Donau 647, Main 524, Weser 440 km, Saale 427, Spree
382 km, Ems 371 km, Neckar 367, Havel 343, Werra 292 km, Mosel 242 km, Fulda 218 km, Elde 208 km, Oder
162 km etj. (emraj janë në gjermanisht).
Liqenet më të mdhenjë janë. Bodensee 536 m², Müritz 109 km², Chiemsee 80 km², Schweriner See 62 km²,
Starnberger See 56 km². Gjermania ka dalje në detin Baltik dhe derin e Veriut ndërsa lumi Rhein është i
lundrueshëm dhe përmes Holandës lundrimi ka dalje në det.

Popullsia
Me nje popullësi prej rreth 82 milion banorë (nga të cilët 42 milion janë femra), Gjermania ka popullsinë më te
madhe në shtetet anëtare të BE-së. Këtu përfshihen afërsisht 15 milion me një sfond të emigrantëve, ku 7.3 milionë
prej tyre janë të huaj apo 8.8 % të popullates gjermane prej të cilëve 1.7 milion janë turq, ndërsa 8 milion mbajnë
shtetësi gjermane. Dendësia e popullsis për banorë është 229 në km²
Shumica e gjermanëve janë të krishterë 61,8 % (Katolik 31 % dhe Protestant 30.8 %), Musliman 3.9 %, besime
tjera 1.8 % duke përfshirë budist, jaudi etj ndërsa 32.5 % nuk janë pjestar të ndonjë kishe. Shumica e popullsis
jeton nëpër qytete diku 89 % ku 81 qytete kanë mbi 100 000 banorë. Struktura e moshës ndahet në 14 % nën
moshën 15 vjeqare dhe 20 % mbi moshën 65 vjeqare. Jetëgjatësia mesatare tek meshkujt është 77 vjet ndërsa tek
femrat 82 vjet.
Sipas një sondazhit nga Eurobarometer në 2005, 47% e qytetarëve Gjermanë u pajtuan me thënien "unë besoj se
është një zot", ndërsa 25% u pajtuan me thënien "unë besoj se ka një lloj shpirti ose fuqie të supernatyrshme" dhe
25% thanë "unë nk besoj se ka ndonjë lloj shpirti, zoti, ose fuqie supernatyrore"
Popullsia gjermane në vitet e ardhëshme parashikohet të zvoglohet përshkak rritjes së mortalitetit 11.04 vdekje në
1000 dhe uljes së natalitetit 8.33 lindje në 1000. Fondi i kombeve të bashkuara për popullsi e rendit Gjermaninë si
nikoqire ku zënë vendin e tretë në botë për pranimin e emigrantëve.
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Mirëse vini në Gjermani
Qeveria
Që nga viti 1949 Republika Federale e Gjermanisë ka qenë një federatë demokratike parlamentare e përbërë nga 16
shtete (Bundesländer), secili me ligjet e veta, parlamentin dhe qeverisjën. Autoriteti më i lartë shtetëror shtrihet tek
federata. Përveç Bundestagut gjerman (Parlamentit Federal) edhe Bundesrat (Këshilli Federal) i delegatëve nga
qeveritë e dërguara nga 16 shtetet gjithashtu marrin pjesë në procesin legjislativ në nivel federal. Ligji bazë përbën
bazën ligjore dhe politike të qeverisë. Ajo lidh legjislacionin ndaj rendit kushtetues. Rëndësia e veçantë i është
bashkangjitur për të drejtat themelore të ankoruara në ligjin bazë. Gjermania mbështet paqën, demokracinë dhe të
drejtat e njeriut si dhe mbrojtjen e mjedisit dhe klimës në mbarë botën, në bashkëpunim me standardet evropiane
dhe partnerët e saj transatlantike.
Gjermania është anëtare e organizatave të Bundesrat (Këshilli Fedaral) është një nga pesë organet kushtetuese
rëndësishme evropiane dhe ndërkombëtare. në Republikën Federale të Gjermanisë. është i përfshirë në procesin
legjislativ dhe merr pjesë në vendimet federale dhe çështjet e BE-së.
Republika Federale e Gjermanisë është një Numri i anëtarëve 69 përbëhet nga delegatët e shtetëve. Votat e çdo
shtet themelues anëtar i Bashkimit
shteti mvaret për nga numri i banorëve. Çdo shtet duhet të votoj
Evropian (BE) dhe ka qenë një anëtare e
unanimisht. Zyra e presidentit të Bundesrat-it mbahet çdo vit nga
plotë e Kombeve të Bashkuara (OKB) që ministri i çdo shteti
nga viti 1973.
Bundeswehr (forcat e armatosura) është e
angazhuar në misionet e huaja që janë të
mandatuar nga OKB-ja dhe i kryer nga
NATO dhe BE.
Kushtetuta e 23 Maj 1949 e njohur si ligji
themelor behet kushtetuta e gjermanisë me
3 tetor 1990 gjatë ribashkimit të
Gjermanisë dhe kjo mirret zyrtarisht si dita
kombëtare e shtetit (dita e pavarsisë).
Udhëheqësit:
President: Joachim Gauck (prej 18 mars
2012 duke zëvendsuar Christian Wulff nga
dorëheqja)
Presidenti zgjidhet për një mandat pesë
vjeqar (ka të drejtë për një mandat të dytë).
Presidentin e zgjedh Konventa Federale e
cila përbehet nga antarët e Bundestagut dhe
nga një numër i njëjtë i antarëve të
zgjedhur nga parlamentet e 16 shteteve.

Me 27 shtator 2009 është zgjedhur Bundestagu Gjerman i 17-të .
Parlamenti i ri është bërë nga 5 parti parlamentare me kualicione.
CDU/CSU së bashku me FDP kanë formuar qeverinë. SDP është
partia më e madhe opozitare me 146 ulëse.

Udhëheqëse e qeverisë apo Kancelarja:
Angela Merkel (prej 22 nëntor 2005).
Kancelarin e propozon partia e cila fiton
më së shumti vota gjatë zgjedhjeve dhe
pastaj kancelari ka të drejtë të zgjedh vetë
ministrat. Kancelari ka autoritetin më të
lartë politik.
Zakonisht në Gjermani asnjë parti nuk
fiton shumicën absolute të votave prandaj
bëhen edhe koalicione dhe në këtë rast
kemi koalicionin CDU/CSU ku kancelarja
vjen nga CDU-ja.
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Mirëse vini në Gjermani
Ekonomia
Gjermania ka ekonominë më të madhe në Evropë dhe është rënditur e katërta në rangun botëror në 2011.
Gjermania është vendi i dytë në botë për nga eksporti. Kompanitë gjermane gëzojnë një reputacion të shkëlqyer
ndërkombëtar. Ato qëndrojnë për "Made në Germany" vulën e cilësisë, për risi, cilësi dhe teknologji të përparuar.
Përveç se janë të njohur si lojtarë globale, industria gjermane e drejtuar nga ekonomia karakterizohet edhe nga
shumë udhëheqës të tregut botëror të sektorit të biznesit të vogël dhe të mesëm. Industritë e rëndësishme përfshijnë
prodhimet e automjeteve, inxhinieri mekanik, inxhinieri elektrike, kimike, teknologji mjedisore dhe
nanoteknologji.
Ndërmarrjet më të mëdha në Gjermani - Forbes 2011.
Gjermania është një vend tërheqës për
investitorët e huaj. Ndër 500 bizniset më të
Nr Ndërmarrja
Sektori
madha në botë janë të përfaqësuara në
1 Allianz Worldwide
Sigurime
vend, së bashku me afër 45.000 biznese të
huaja.
2 Daimler Chrysler
Makineri
3

Deutsche Bank Group

Bankë

4

Deutsche Telekom

Telekomunikacion

5

E.ON

Shërbime, Energji, Gaz etj

Si valut përdor monedhën e përbashkët
euro. Kodi telefonik është +49 ndërsa
prapashtesa e domeinit .de

6

Siemens Group

Telekomunikacion, Energji etj

7

Munich Re

Sigurime

8

RWE Group

Shërbime, Energji, Gaz etj

Të ardhurat kombëtare bruto në vitin 2011
kanë qenë 2, 609.92 miliardë apo 2.6 trilion
euro që për kokë banori llogaritet diku 31
418 €.

9

Deutsche Post

Transport

Zona kohore është e njejtë sikurse në
evropën qëndrore (edhe Shqipëria dhe
Kosova e ka të njejtë pra GMT +1).

Prodhimi i brendshëm bruto në vitin 2011
ka qenë 2,570.00 miliardë apo 2.57 trilion
euro, me një rritje prej 3 %.
Pjesa e vlerës së shtuar ndahet në: sektori i
shërbimit 69.1 %, industria përpunuese
29.9 %, bujqësi, pylltari, industria e
peshkimit 1 %.
Gjermani në vitin 2011 ka pasur një eksport
prej 1,288.49 miliardë euro dhe import prej
1,155.01 miliardë euro.
Mallrat që ka eksportuar më së shumti janë:
vetura dhe pjesë të tyre, makineri,
prodhime kemikale etj.
Pas krizes financiare globale – recesionit në
vitin 2008 ekonomia gjermane ka filluar të
rritet përsëri mirpo problemet financiare
ende ekzistojn përshkak shtrirjes së
recesionit në disa vende të bashkimit
evropian dhe krizes së monedhës Euro ku
shkaktar kryesor në destabilizimin e këtyre
çështjeve është kriza që e ka kapluar
Greqinë. Gjermania luan rolin kryesor në
kalimin e kësaj krize dhe shpëtimin e
monedhës së përbashkët Euro.
Publikuar, Mars 2012

10 BMW Group

Makineri

11 Volkswagen Group

Makineri

12 BASF Group

Kemikale / Farmaci

13 Commerzbank

Bankë

14 Bayer Group

Kemikale

15 Metro AG

Tregti

16 HVB Group

Bankë

17 Thyssen Krupp Group

Çelik, mekanikë etj

18 Eurohypo

Bankë

19 SAP

Softuer dhe Shërbime

20 Continental

Makineri

21 EnBW-Energie Baden

Shërbime, Energji

22 Deutsche Lufthansa

Transport

23 Hypo Real Estate Holding

Financa

24 TUI Group

Hoteleri, Udhëtime

25 Celesio

Shëndetësi, Pajisje, Shërbime

26 Merck

Farmaci dhe Bioteknologji

27 AMB Generali Holding

Sigurime

28 Degussa

Kemikale

29 Vattemfall Europe

Shërbime

30 MAN Group

Makineri
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Mirëse vini në Gjermani
Telekomunikacioni
Gjermania ka një nga sistemet më të avancuara teknologjike të telekomunikacionit në botë, si pasojë e shpenzimeve
kapitale intensive prej ribashkimit, sistemi i parë në pjesën lindore të vendit që daton qysh pas luftës së dytë
botërore është modernizuar dhe integruar sikruse nga ana perëndimore. Tregu gjerman i telekomunikacionit është
liberalizuar plotësisht që nga janari 1998.
Gjermania është shërbyer me një sistem të gjerë të shkëmbimeve telefonike automatike i lidhur me rrjetet moderne
me kabllo fibër-optike, kabllo bosht të përbashkët, radio mikrovalë, si dhe një sistem të brendshëm të shërbimit.
Telefonia celulare është gjerësisht e disponueshëme dhe ende zgjerohet me shpejtësi dhe përfshin shërbimin
roaming me shumë vende të huaja ndërkombëtare duke përdorur kodin e vendit + 49. Shërbimi ndërkombëtar i
Gjermanisë është i shkëlqyer në mbarë botën, i përbërë nga rrjetet kabllore në tokë, nënujorë, si dhe stacionet
tokësore në Inmarsat, Intelsat, Eutelsat dhe në sistemin satelitor Intersputnik (2001)
Kodi i internetit është .de. Hostimi i internetit është bërë në 20.4 milion dhe me 65.1 milion përdorues të internetit
duke u renditur në vetin e 5 në botë (2011)
Infrastruktura DSL është zhvilluar shumë. Interneti kabllor bazuar në teknologjinë DOCSIS nuk ka qenë në
dispozicion deri në mesin e viteve 2000, sepse infrastruktura TV kabllor ishte në pronësi nga Deutsche Telekom, e
cila promovohente DSL dhe lënë pas dore rrjetin kabllor. Ajo ishte shitur pas presionit politik disa vjet më parë, dhe
tani është në pronësi nga Kabel Deutschland.
Një përzierje e stacioneve televizive dhe radiove publike dhe private duke përfshirë transmetues kombëtar dhe
rajonal konkurrojnë në mes veti me mbi 400 stacione. Më shumë se 90% e familjeve kanë kabëll ose TV satelit,
qindra radio stacioneve transmetuese duke përfshirë rrjete të radiove kombëtare, rrjetet rajonale si dhe një numër i
madh i radio stacioneve lokale (2008)
Transmetimi në Republikën Federale të Gjermanisë është i rezervuar sipas ligjit themelor (Kushtetutës) në shtete.
Kjo do të thotë që të gjitha transmetimet publike funksionojn në nivelin rajonal. Transmetuesi kombëtar duhet të
jetë i transmetuar përmes konsorciumit kombëtar të subjekteve transmetuese publike (ARD) ose i autorizuar nga
një traktat të negociuar ndërmjet shteteve.

Transporti
Gjermanët janë të njohur për të qenë një komb i dashuruar në makina prandaj Gjermania krenohet me një rrjet
rrugor të shkëlqyer. Megjithatë, pothuajse të gjitha qytetet më të mëdha vuajnë nga një problem i rëndë parkimi.
Hapësirat janë të vogla dhe të shtrenjta. Rrugët një drejtimshe dhe të dëndura nga trafiku i ngjeshur shpesh marrin
kuptimin sikurse jeni duke shijuar udhëtimin si nje turist. Kur vozitni në autostrada të Gjermanisë, shoferët duhet të
jetë të vetëdijshëm për tarifa të shpeshta që mund të bëjë koston e udhëtimit të tyre të lartë.
Transporti publik është i shkëlqyer. Rrjeti hekurudhor i Gjermanisë është i rehatshëm, i besueshëm dhe i shpejtë.
Faqja e internetit ofron informacion të plotë udhëtimi në kohë, shërbimet dhe zbritjet. Kur është e mundur, ju
rekomandohet që te merreni trenin në vend të autobusit i cili edhe pse është me i lirë nuk është më i rehatshëm se
treni. Në të gjitha stacionet kryesore dhe gjithashtu pjesët më të vogla ku kalon treni janë të vendosura automatat
për blerjen e tiketave dhe tregimin e orarit në mbarë vendin duke përfshirë transportin me tren, tramvaj, metro,
autobusë etj. Gjatë natës, shpesh ekziston një rrjet i autobusëve të natës dhe natyrisht kjo është një alternative më e
lirë se sa për të marrë një taksi. Të gjtiha qytet gjermane kanë edhe linjen e rrugeve për biçikleta.
Disa statistika tregojn se Gjermania ka një rrjet rrugor me 230,782 km (gjatësia e përgjithëshme), autostradë 12,819
km, autostrada federale 39,710 km, rrugë të zakonshme 86,589 km, rrugë të qarkut 91,655 km dhe rrugë me
biçikletë 51 306 km.
Rrjeti hekurdhor 37,679 km. Linja ujore 7,731 km (gjatësia e përgjithëshme). Portet kryesore: Duisburg, Këln,
Hamburg, Ludwigshafen, Mannheim. Portet më të mëdha detare: Hamburg, Bremen/Bremerhaven, Wilhelmshaven,
Lübeck, Rostock . Aeroportet: 19 aeroporte ndërkombëtare, më i madhi i Frankfurtit.
Të gjitha këto sisteme përdorin teknologjinë më të përsosur me një shërbim të shkëlqyer.
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Mirëse vini në Gjermani
Turizmi
Turizmi është një burim i rëndësishëm i të ardhurave veçanërisht në rajonet ku industria është më pak e zhvilluar
dhe të cilat janë mjaft larg qendrave industriale dhe të shërbimit. Turizmi jep punë, dhe kjo kontribon në ruajtjen
dhe promovimin e potencialit ekonomik të një rajoni. Jo vetëm lokalet, restoranet, hotelet por edhe tregtia me
pakicë dhe ofruesit e shërbimeve të ndryshme përfitojnë nga turizmi.
Sipas raportit të konkurencës së udhëtimit dhe turizmit, Gjermania
është vlerësuar si një nga destinacionet më të sigurta në mbarë
botën. Statistikat e akomodimit dhe shërbimeve të ushqimit japin
informacione mbi qarkullimin dhe levizjen monetare të industrisë së
akomodimit. Përveç kësaj, statistikat e turizmit ofrojë të dhëna për
kapacitetet dhe përdorimin e objekteve për strehim.
Qendrat e akomodimit kanë raportuar një total prej 380.3 milion
qëndrime të mysafirëve mbi një natë gjatë vitit 2010. Kjo ishte një rritje prej 3.2 për qind në një vit më parë. Numri
i qëndrimeve gjatë natës të vizitorëve nga jashtë u rrit 10.0% në 60.3 milion në krahasim me vitin e kaluar, ndërsa
numri i netëve të shpenzuara nga mysafirët rezidente u rritën me 2.0 për qind në 320.3 milionë. Shumica e turistëve
të huaj në vitin 2010 kanë ardhur nga Hollanda, Zvicra, SHBA, Britania e Madhe, Italia, Austria etj.
Organi zyrtar për turizëm në Gjermani është Bordi Kombëtare i Turizmit Gjerman (BKTG), i përfaqësuar në mbarë
botën nga zyrat turistike kombëtare në 29 vende. Sondazhet nga BKTG-ja përfshijnë perceptimet dhe arsyet për
pushimet në Gjermani, të cilat janë si vijon: kulturës (75%), natyra jashtë / fshatrat (59%), qytetet (59%), pastërtia
(47%), siguria (41%), modernizmi (36%), hotelet e mira (35%), gastronomi e mirë / kuzhinë (34%), qasja e mirë
(30%), kozmopolitizmit / mikëpritjen (27%), mundësitë e mira tregtare (21%), jeta e natës (17% ) dhe çmimet e lira
(10%) (disa kanë dhënë përgjegjet të shumëfishta ).
Më shumë se 30% e gjermanëve kalojnë pushimet e tyre
në vendin e tyre. Një shumë totale prej 27.2 miliardë
eurosh është shpenzuar për udhëtime dhe turizëm.
Historia e turizmit në Gjermani shkon prapa në qytete
dhe peizazheve të vizituar për edukim dhe rekreacion.
Nga fundi i shekullit të 18-të e këtej, qytetet si Dresden,
Mynih, Vajmarit dhe Berlin ishin ndalesa të mëdha në
një turne evropian. Qendrat klimaterike, vendpushimet
në detet e Veriut dhe të Baltikut dhe përgjatë luginës
Rain të zhvilluara veçanërisht gjatë shekullit të 19-të dhe
në fillim të 20-të dhe që nga fundi i luftës së dytë
botërore turizmit është zgjeruar në masë të madhe, ku
shumë turistë vizitojnë Gjermaninë që të përjetojnë një
ndjenjë të historisë evropiane. Fshatrat kanë një
atmosferë fshatareske, ndërsa qytetet e shfaqin ndjenjën moderne dhe klasike.
Rreth 242 milion të netëve të kaluara në hotele në Gjermani, janë shpenzuar në qytetet me SPA. Gjermania është e
njohur për turizëm shëndetësor, sidomos me qytetet që ofrojn shërbime të ndryshme trajtimi. Qytetet dhe
vendpushimet bregdetare me SPA mbajnë emërtime zyrtare, të tilla si Baltë dhe SPA minerale (Mineral und
Moorbäder), Vendpushimet e Shëndetëshme Klimatike (Heilklimatische Kurorte), Vendpushime Zbavitëse
(Erholungsorte) etj. Vendpushimet më të mëdha dhe më të njohur gjithashtu kanë kasino, më së shumti në Bad
Wiesse, Baden-Baden (Kurhaus), Wiesbaden, Aachen, Travemüde dhe Westerland.
Rajonet më të vizituara turistike në Gjermani janë ishujt Frizian ne lindje dhe veri, brigjet e detit Baltik në Holstein,
shteti Mecklenburg-Vorpommern, Lugina e lumit Rain, Mali i Zi, Bavaria dhe Alpet e Bavarisë.
Shoqata e Turizmit Gjerman (Deutscher Tourismusverband) çrregullt publikon statistika mbi monumentet më të
vizituara. Me një mesatare prej mbi 6 milion vizitorëve në vit latedralja e Këlnit është pika më e vizituar. Vendi i
dytë është ndërtesa e qeverisë në Berlin (Reichstag) dhe vendi i tretë shkon për Hofbräuhaus në Mynih.
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Mirëse vini në Gjermani
Shoqëria
Gjermania ka një shoqëri moderne dhe mendje-hapur. Shumica e njerëzve janë mirë të arsimuar dhe gëzojnë një
standard të lartë të jetesës, si dhe liri të mjaftueshme që të jenë në gjendje të planifikojnë jetën e tyre ashtu siq e
shohin vetë. Megjithatë, si në vendet e tjera të mëdha industriale, edhe shoqëria gjermane po përballet me sfidën e
zgjidhjes së problemeve të tendencave demografike, në veçanti në plakjen e shoqërisë.
Shoqëria gjermane është shënuar nga një pluralizëm i jeteses dhe një shumëllojshmëri etnike dhe kulturore.
Pavarësisht nga ndryshimet në shoqëri, familja mbetet grupi më i rëndësishëm i referimit social. Shumica e
njerëzve kanë trajnim të mirë profesional, një standard të lartë të jetës në kushtet ndërkombëtare dhe fushë të
përshtatshme për formësimin e jetës së tyre personale.

Emigrantet
Gjermania është vendi më i populluar në BE. Rreth 82 milion njerëz jetojnë në territorin gjerman ku 1 nga 6 vjen
nga pjesa lindore e Gjermanisë që para ribashkimit është quatur Gjermania Lindore.
Pjesa veriore dhe lindore janë shtëpi të pakicave kombëtare si Danes, Frisians, Sinti, Romë dhe Sorbian. Ata kanë
kulturën e vetë, gjuhën, historinë dhe identitetin.
Që nga 1950 pas gjallërimit të pasluftës ekonomia gjermane ka qenë e varur nga punëtorët emigrant. Shumica e
atyre që ishin në atë kohë referoheshin si "punëtorë mysafirë" ku disa prej tyre janë kthyer në vendet e tyre në
shtëpi në jug dhe jug-lindje të Evropës, por shumë prej tyre kanë qëndruar në Gjermani për të fituar para. Shumë
prej emigrantëve turq dhe vendeve të ballkanit që erdhën në Gjermani pas viteve 60-70 mbetur në vend duke fituar
statusin e rregullt të qëndrimit shumica prej tyre edhe sot jetojn së bashku me familjet e tyre ku pjesë e këtyre
emigrimeve jemi edhe ne shqiptarët.
Riatdhesimi me prejardhje gjermane, të cilët për disa breza kanë jetuar në shtetet e ish-Bashkimit Sovjetik, Rumani
dhe Poloni, janë një grup i dytë i madh i emigrantëve. Që prej rënies së sistemeve komuniste ata janë kthyer në
Gjermani në numër të madh.
Këto dy grupe të emigrantëve përbëjn mbi 15 milionë njerëz me një sfond emigranti që jetojnë në Gjermani. Sipas
zyrës së statistikave gjermane kjo shifër përfshin të gjithë ata njerëz të cilët kanë emigruar në Gjermani, si dhe ata
të lindur në Gjermani me të paktën një prind emigrant. Mbi shtatë milionë prej tyre janë të huaj, ndërkohë që rreth
tetë milionë kanë marrë shtetësinë gjermane përmes emigrimit apo riatdhesimit. Pas riatdhesimit, grupin më të
madh të emigrantëve e përfaqësojn turqit me afër 2 milion banorë ndërsa 1.5 milion vijn nga vendet e ballkanit.
Shumë emigrant punojnë si punëtorë të pakualifikuar, pasi Gjermania rekruton punëtorë në veçanti për aktivitetet e
thjeshta. Studimet kanë zbuluar se familjet emigrante në Gjermani kanë vështirësi në ngjitjen në shkallët sociale
apo përmirësimin e gjendjes së tyre ekonomike. Megjithatë, gjatë dy dekadave të fundit progres është bërë në lidhje
me integrimin. Fitimi i shtetësisë gjermane u lehtësua me ligj, kontaktet mes emigrantëve dhe gjermanëve janë më
afër, dhe nuk është pranimi më i përhapur e një varieteti etnik kulturor. Ligji i emigracionit që erdhi në pushtet në
vitin 2005 parashikon për herë të parë një kuadër gjithëpërfshirës ligjore që merr parasysh të gjitha aspektet e
politikës së imigracionit.
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