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Република Колумбия

Страната има площ 1 138.9 хил. кв. км. Граничи (в км) с Панама - 263, Венесуела - 2 050,
Бразилия - 1 644, Перу - 1 606, Еквадор - 586 и има брегова линия с Атлантическия океан
(Карибско море) - 1 680 и Тихия океан - 1 360. Голяма част е заета от Колумбийските
Анди, с най-висок връх Кристобал Колон - 5 800 м. На север и запад са разположени
Прикарибската и Тихоокеанската низина. Източните части са заети от плато и част от
долините на Ориноко и Амазонка.

Климат - екваториален и субекваториален. Средните месечни температури - в
равнините 24-29 градуса Сº, в планините (до 2000 м) - от 17 до 22 градуса Сº, (над 2000
м) - от 13 до 16 градуса Сº. Валежи - от 150-200 мм на североизток, до 4000 мм в
Амазония и 10 000 мм по склоновете на планините. Главни реки - Магдалена, Атробо,
Гуавяре. Растителност - горите заемат около 50 % от територията на страната, на изток
- тропически джунгли.

Население - 37 820 хил. жители. Гъстота - 33.2 жит. на кв. км. Естествен прираст 19.
Средна продължителност на живота - мъже - 69 г, жени - 74 г.

Етнически състав - колумбийци - 97.4 % (метиси - 59.8 %, бели - 20.1 %, мулати - 13.1 %,
негри - 4 %, замбо - 3 %), индианци - 2.2 %, други - 0.4 %.

Официален език - испански, използват се и индиански езици.

Конфесионален състав - християни - 98.0 % (католици - 99.5 %, протестанти - 0.5 %),
местни традиционни вярвания и култове - 1.1 %, други - 0.9 %. Извън страната живеят
над 500 хил. колумбийци, главно в САЩ и Венесуела. Градско население - 75 %.

Столица - Богота (Санта Фе де Богота) - 5 100 хил. ж. По-големи градове - Меделин (1
800 хил. ж), Кали (1 750 хил. ж.), Баранкиля (1 150 хил. ж.), Картахена (800 хил. ж.),
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Санта Марта, Пасто.

Административно деление - 32 департамента и столичен окръг.

По-важни исторически събития и дати - до идването на испанските конкистадори през
1499 г. на територията живеят индиански племена чибча, кечуа, кариби и араваки; 1533
г. - построено е пристанището Картахена, установен е колониален режим; 1538 г. Богота става център на колонията Нова Гранада; 1718 г. - образувано е вице-кралство
Ново Гранада; 1810 г. - начало на въоръжена борба за независимост - Симон Боливар;
1819 г. - разгром на Велика Колумбия; 1830 г. - разпад на федерацията и образуване на
самостоятелни държави - Колумбия, Венесуела, Еквадор; 1851 г. - отмяна на робството;
1903 г. - Панама излиза от състава на Колумбия; 1932-1934 г. - война с Перу; 1996 г. разгром на калийския наркокартел.

Държавно устройство - унитарна република, начело с президент, избиран за 4 години.

Законодателен орган - конгрес, състоящ се от сенат (102 сенатора) и палата на
представителите (165 депутата), избират се за 4 години. Изпълнителната власт правителство, назначавано от президента. Департаментите се управляват от
губернатори.

Парична единица - колумбийско песо (Col $) = 100 сентавос.

Стопанство - развиващо се аграрно-индустриално. Разполага с промишлени запаси от
нефт и газ (3.6 млн. т), въглища (21 млрд. т). Промишленост - нефтохимическа,
металургична, текстилна, шивашка, тютюнева, обувна, металообработваща и др. Главна
селскостопанска култура - кафе (13 % от световното производство, 650 хил. т - 2-ро
място след Бразилия по износ). Отглеждат се още банани (1.3 млн. т), памук, цветя,
тютюн, ориз, царевица, захарна тръстика. Развито е и овцевъдството,
говедовъдството, свиневъдството, риболовът.

Транспорт - шосета - 116 хил. км, от тях 14 хил. с твърдо покрити; ж.п. линии - 3.5 хил.
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км. Река Магдалена е важна речна магистрала, съединяваща вътрешността на страната
с крайбрежието. Главни морски пристанища - Буенавентура, Баранкиля, Картахена.

Туризъм - развит по Карибското крайбрежие, годишно страната се посещава от около 1
млн. туристи.

От София до Санта Фе де Богота - 10 258 км
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