
0 
 

 

 

 

در یک نگاه پادشاهی متحده  
 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انگلیس در یک نگاه -

 مولف: دکتر امیرهوشنگ امینی -

 طراح: مژگان احتشامی نیا -

 ناشر: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس -

 5931تاریخ نشر: چاپ دوم، مرداد ماه  -

 است.حق چاپ و نشر برای مولف و اتاق ایران و انگلیس محفوظ  -

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 پادشاهی متحده
 )بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی(

 در یک نگاه

 

 

 

 
 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 مطالب فهرست

 صفحه عنوان

 دیباچه

 مقدمه - پادشاهی متحده در یک نگاه

 برخی رویدادهای مهم در تاریخ بریتانیا

 اوضاع جغرافیایی

 های سیاسی اجتماعی ویژگی

 قوه مجریه

 قوه مقننه

 قوه قضائیه

 بررسی اجمالی اقتصاد

                                                                              ارتباطات

1 

6 

7 

8 

51 

59 

56 

58 

58 

29 

 



5 
 

 دیباچه

 ردانگلیس  ن ومعادن ایرا صتتنایع و انی وگبازر مشتتتر  دبیرخانه اتاق

ستتتتد با  و داد خواهان کارآفرینان ایرانیِکانون  مدیریت اجراییجایگاه 

بیر بریتانیای ک)پادشاهی متحده  کارآفرینان بازرگانان و سرمایه گذاران،

شمالی  همعمول در منابع ایرانی به کوتاروال به  که از این پس (و ایرلند 

 که "انگلستتتان" منظور رویبه هیچ  و شتتود نامیده میستت ن انگلیس 

شد نیست، مت ار ب ش پادشاهیهیکی از چ حده به مرکزیت لندن می با

نشتتر ستتلستتله مبنی بر  ،اتاق دبیرحانه تعریف شتتدهائف ظاجرای و در

  .استگرفته در برنامه قرار درباره انگلیس،اطالعاتی 

ه کبا آگاهی از این راستتتتینه به هر روی، دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس 

مه یت در هر الز نه داد موفق یان  و گو تا با هم تد  به ویژه ستتت خارجی 

سرمایه  کارآفرینان و شوری صاحبان  ست کمبرخوردار بودن از  ،هرک  د

 آن کشور می مقررات جاری در آشنایی اولیه با سیمای کلی و قوانین و

اولیه  های داده  آمار و دربردارندهکه  دفترچه اینباشتتتد، تهیه و تدوین 

ا با آشنمندان کم  عالقه سایر و اتاقبرای ارائه به اعضاء باشد،  مربوط می

شنای نان را دراکنون با این امید که آ و ،داد قرار در برنامه را انگلیس ی آ

نامه  اپ و نشتتتر در ماه، افزون بر چهمراه باشتتتد یار واولیه با انگلیس 

 یک دفترچهبه صتتتورت  ،ستتتایت اتاق ودوزبانه ، فصتتتلنامه الکترونیکی

 وارائه می شود. چاپ مستقل

 هوشنگ امینیمیر ادکتر 

   نایب رئیس و دبیرکل                                                                          
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 :مقدمه

انگلستان، مشتمل بر چهار ب ش اصلی:  پادشاهی متحده        

 ت..شده اس واقع در شمال غربی اروپا ،اسکاتلند، ِویلز و ایرلند شمالی

 تاریخ همواره در ایجاد دموکراسی پارلمانی و پیشاین کشور در طول 

 ده و پیشتاز بوده است.کربرد ادبیات و دانش نقشی اساسی ایفا 

در اوج قدرت خود بیش از یک چهارم  بریتانیادر سده نوزدهم، امپراتوری 

 کره زمین را زیر پوشش داشت.

 دناثر دو جنگ جهانی و در نتیجه جدا ش بردر نیمه اول سده بیستم، 

 اندازه کاهش یافت. جمهوری ایرلند از امپراتوری، قدرت این کشور بی

 ، شاهدبریتانیا در نیمه دوم سده بیستم، با غروب آفتاب امپراتوری

بازسازی امپراتوری به صورت یک کشور پررونق اروپائی و یکی از پنج 

عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، عضو فعال و مؤسس ناتو 

 های مشتر  المنافع و ... بودیم.و کشور

بر خروج از اتحادیه اروپا و اینکه  پادشاهی متحدهصرف نظر از رأی مردم 

این کشور از نظر مالی، اقتصادی و مقررات مرزی خارج از اتحادیه اروپا 

بوده  مورد اشاره قرار داشته است، همواره از اعضای مؤثر و فعال اتحادیه

 است.
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 :مهم در تاریخ بریتانیا رویدادهایبرخی 

برخی رویدادهای تاری ی                                                         

 پادشاهی متحده سلسله وار به شرح در پی عنوان شده است:

 وابط پادشاهی متحده و آلمان.رتیره شدن : آغاز جنگ جهانی اول. 5351

چند صد تعداد با  نوامبره جنگ در ماپایان یافتن آتش بس و : 5358

 .هکشتهزار نفر 

و  ،س دولت آزاد ایرلندتأسی جدایی وبا موافقت پادشاهی متحده: 5325

 .پادشاهی متحدهب شی از  به صورت ایرلند شمالی نماند باقی

به رهبری حزب  پادشاهی متحدهن ستین دولت گیری  شکل: 5321

 کارگر و ن ست وزیری رمزی مک دونالد.

 با آلمان. پادشاهی متحده جنگ آغاز و ،آلمان به لهستان: حمله 5393

 .وینستون چرچیل رسیدن  انگلیس ین ست وزیربه  5311

ر د  به فرانسه  پادشاهی متحدهاز  متفقیننیروهای  شدنور  حمله: 5311

 به سمت آلمان. یشرویوپ ژوئن، 6روز 

ه اَتلی، برهبر حزب کارگر، کِلمِنت  انت ابو ،آلمانشدن : تسلیم 5311

دولت جدید معرفی  ، وعنوان ن ست وزیر و جایگزین وینستون چرچیل

 دولت رفاه.به عنوان حزب کارگر، 

کسب عضویت    و سازمان ملل متحددر  پادشاهی متحدهیت  عضو: 5311

 دائم شورای امنیت.

 (NHS) ملیسرویس سالمت اندازی  راه: 5318



8 
 

 شود. عضو مؤسس ناتو می پادشاهی متحده: 5313

 ی بریتانیاقلمروهای تحت کنترل به اسقالل رسیدن فوری : 5361دهه 

 کبیر 

توسط در ایرلند شمالی  عمومیهای  ناآرامی شدن متوقف: 5363-5338

 .بریتانیانیروهای 

 اتحادیه اقتصادی اروپا.به  پیوستن پادشاهی متحده: 5379

ن ست وزیر  درسمتکار،  محافظهرهبر حزب : مارگارت تاچر 5373

 کند  حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد را آغاز می

درخواست خود را برای خروج  بریتانیا، 2156: در پی رفراندوم سال 2157

 کند. از اتحادیه اروپا به صورت رسمی اعالم می

 اوضاع جغرافیایی

در غرب اروپا، در شمال غربی فرانسه، بین  پادشاهی متحدهموقعیت: 

اقیانوس آتالنتیک شمالی و دریای شمال قرار گرفته است. کانال مانش 

 سازد. این کشور را از فرانسه جدا می

 کیلومتر مربع است. 212،131کل جزیره بالغ بر  پهنه وسعت:

 سباشد که به طرف اقیانو معتدل، همراه با باد جنوب غربی میآب و هوا: 

 یابد. آتالنتیک شمالی جریان می

 5919است که  "بن نویس" پادشاهی متحدهبلندترین نقطه ارتفاع: 

چهار متر زیر سطح دریا قرار گرفته  "فنس"متر ارتفاع دارد، در حالی که 

 است.
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سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سرب، روی،  ذغالمنابع طبیعی: 

پتاس، شن و ماسه، ت ته قلع، طال، سنگ آهک، نمک، خا  رس، گچ، 

 های زراعی. سنگ و زمین

 طوفان و سیلبالیای طبیعی: 

 16های آبی و  درصد زمین 21درصد کشاورزی شامل  75کاربرد زمین: 

 های دیم و مراتع دائمی. درصد زمین

 درصد 52جنگل: 

 درمسیر حفظ محیط زیست ای مبارزه با گازهای گل انهمحیط زیست: 

درصد  81، تا 5338میزان زباله به نسبت  2111ادامه دارد. در سال 

های صنعتی و تجاری و تبدیل  کاهش یافت. این مهم با بازیافت زباله

 قسمتی از آنها به کود به دست آمد.

وا و حفظ الیه اوزون               های ه برای کنترل آالینده پادشاهی متحده

 کرده است. های زیادی امضاء نامه موافقت

 پادشاهی متحده مهمترین شهرهای

 لندن .1

 منچستر .2

 لیورپول .3

 یور  .4

 آکسفورد .5

 ابردین .6

 ادینبورگ .7

 باث .8
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 بیرمنگام .9

 گالسکو .11

 مهمترین موزه های پادشاهی متحده

 موزه های سلطنتی گرینویچ .1

 موزه بریتانیا .2

 موزه تاریخ طبیعی .3

 موزه ویکتوریا و آلبرت .4

 موزه مادام توسو .5

 موزه لندن .6

 گالری ملی .7

 تِیت ماِدرن .8

 موزه علوم .9

 موزه ملی اسکاتلند .11

 مهمترین دانشگاه های پادشاهی متحده

 دانشگاه آکسفورد .1

 دانشگاه ِکیمبریج .2

 امپریال کالج لندن .3

 یونیورسیتی کالج لندن .4

 دانشگاه ادینبورگ .5

 دانشگاه منچستر .6

 کینگز کالج لندن .7

 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن .8

 دانشگاه بریستول .9
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 وارویکدانشگاه  .11

 مهمترین جاذبه های گردشگری پادشاهی متحده

 پار  ملی لِیک دیستریکت .1

 استون هِنج .2

 گرمابه های رومی شهر باث .3

 برج لندن .4

 فرشته شمال .5

 بنای یادبود اسکات .6

 چشم لندن .7

 زادگاه شِیکسپیر .8

 قصر هامپتون کورت .9

 باغ های گیاه شناسی سلطنتی، کیو .11

 های سیاسی اجتماعی ویژگی

 بریتانیائیملّیت: 

شود، شامل بریتانیای  به اختصار پادشاهی متحده نامیده مینام کشور: 

که در منابع  ،سکاتلند و وِیلز( و ایرلند شمالیکبیر )مشتمل بر انگلستان، ا

 شود. فارسی انگلیس نامیده می

در ی و ایرلند شمالپادشاهی متحده بریتانیای کبیر  استقاللاستقالل: 

 رسمیت یافت. 5327آوریل  52

در رأس اتحادیه کشورهای همسود )مشتر  المنافع(  پادشاهی متحده

کشور مستقل است که  19قرار دارد. کشورهای مشتر  المنافع شامل 

همه آنها بجز موزامبیک و کامرون قبالً مستعمره امپراتوری بریتانیا بودند. 
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 مصوبچارچوب همکاری این کشورها مبتنی بر اساس اعالمیه سنگاپور 

حول توسعه ارزش های مشتر  مانند حقوق بشر، حکومت  5375سال 

قانون، آزادی های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی 

 های چند جانبه است. و همکاری

عضو  19در حال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی 

وان اتحاد سیاسی کشورهای همسود است. عضویت در این ارگان، به عن

شود، و پذیرش ملکه الیزابت دوم به عنوان نماد ارگان، به معنای  تلقی نمی

 پیروی سیاسی کشورهای عضو از بریتانیا نیست.

در عین حال، باالترین مقام تشریفاتی دربار بریتانیا )ملکه الیزابت دوم( 

 باشد. این عضو کشور همسود دارا می 56را در « ریاست کشور»عنوان 

شوند. مقام ریاست  خوانده می« قلمروی همسود»کشورها به اصطالح 

کشور مقامی تشریفاتی است و در عمل کارهای روزمره کشورهای قلمرو 

رها شود. این کشو از طریق دولت انت ابی به ریاست ن ست وزیر انجام می

ه، یشامل استرالیا، زالندنو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو در اقیانوس

کانادا در آمریکای شمالی، بلیز در آمریکای جنوبی، و آنتیگوا و باربودا، 

باهاما، باربادوس، گرنادا، جامائیکا، سنت کیتس و نِویس، سنت لوسیا، 

 باشند. سنت وینسنت و گرنادین در هند غربی و جزایر کارائیب می

 های گوناگون انگلیسی با لهجهزبان: 

         درصد  7/21درصد مسیحی،  1/13: 2155بر اساس آمار مذهب: 

 1/5درصد یهودی،  1/1درصد هندو،  9/5درصد مسلمان،  1/1دین،  بی

 درصد نامش ص. 2/7درصد سایر ادیان، و 

 جمعیت پادشاهی متحده ،2157ژوئن  91بر اساس آمار جمعیت: 

نفر در انگلستان،  11653111باشد، که از این میزان،  نفر می 66111211
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نفر  5871811نفر در وِیلز، و  9521211نفر در اسکاتلند،  1121811

درصد جمعیت  9/82در ایرلند شمالی سکونت دارند. از کل جمعیت، 

 درصد جمعیت روستایی است. 7/57شهری و 

سالگی است و از این  58 پادشاهی متحده سن قانونیدر  :سن قانونی

های قانونی شامل حال شود و مسئولیت  سن حق رأی به افراد داده می

 .باشدآنها می 

 درصد برآورد شده است. 6/1 برابر ،2157در سال رشد جمعیت: 

 دهند. درصد از جمعیت را زنان تشکیل می 7/11نسبت جنسی: 

 برای زنان. 3/82برای مردان و  2/73: میل به زندگی

 مادر. 511فرزند برای هر  583سرعت باروری: 

 سال برای زنان. 6/15مردان و سال برای  2/93متوسط سن: 

 درصد برای زنان. 8/29درصد برای مردان و  25سال:  21تا  51بیکاری: 

 نفر. 5111نفر در هر  11/2مهاجرت: 

 صد در صد در شهرها و روستاها.دسترسی به امکانات بهداشتی: 

 درصد. 8/23میزان چاقی بیش از حد: 

 درصد تولید ناخالص ملی. 6بودجه آموزش: 

ت ت بیمارستانی برای  3/2نفر.  5111پزشک برای هر  85/2ی: پزشک

 نفر. 5111هر 
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سال. زنان از خدمت در  99تا  56واجدین شرایط خدمت سربازی: 

 13/2های جنگی خط اول جبهه معاف هستند. بودجه نظامی  مأموریت

 درصد درآمد خالص ملی است.

ت گونه تعطیال پادشاهی مشروطه. پایت ت لندن. هیچساختار سیاسی: 

 ملی وجود ندارد.

 قوانین عمومیساختار حقوقی: 

ساکنین جبل الطارق با اکثریت قاطع ملکیت المللی:  اختالفات بین

 مشتر  آن را بین انگلستان و اسپانیا رد کردند.

 قوه مجریه

 95ملکه الیزابت دوم، متولد رئیس کشور: 

    5326آوریل  25برابر با  5911دین فرور

ریاست  5312باشد که از ششم فوریه  می

کشور را بر عهده دارد. نظام اداره کشور 

 موروثی است.و پادشاهی/پارلمانی 
 

پادشاهی ن ست وزیر نخست وزیر: 

باشد،  که رئیس دولت هم می متحده

شود.  از میان حزب حاکم انت اب می

 اش باید تأیید ن ست وزیر و کابینه

والً هم ملکه را هم داشته باشند و معم

 کند. ملکه آنها را تأیید می
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، ن ست وزیر بریتانیا از آغاز به کار دیوید کامرون، 2156در جوالی 

ن ست وزیر جدید این کشور خبر داد. این خبر تنها ساعاتی تِرِزا مِی 

، یکی از دو نامزد رهبری حزب آندریا الدسامپس از آن منتشر شد که 

، وزیر ترزا میداد؛ و به این ترتیب  کار از ادامه رقابت انصراف محافظه

کشور دوره زمامداری کامرون جانشین دیوید کامرون در مقام رهبری 

 وزیر بریتانیا شد. کار و ن ست حزب محافظه

به دنیا آمد. او در  5316( در اول اکتبر Theresa May) ترزا می

شته در ر سنت هیوز آکسفورد کالجمنطقه ایست بورن متولد شد و در 

 جغرافی تحصیل کرد.

به عضویت در پارلمان بریتانیا  5337ترزا می برای ن ستین بار در سال 

 کار منصوب شد. به عنوان رئیس حزب محافظه 2112انت اب و در سال 

 اردمایکل هو، ئی یِن دانکِن اسمیت، ویلیام هِیگاو در کابینه سایه 

زیر سایه کار و در مناصب م تلفی از جمله ودیوید کامرون و 

 بازنشستگی و رهبر سایه مجلس عوام فعالیت کرده است.

باشد و پدرش از  میهوبرت برازیر و  زیدی مریدختر  ترزا می

در بانک  5389تا  5377روحانیون کلیسای انگلیس بود. او از سال 

نیز در انجمن خدمات  5337تا  5381مرکزی انگلیس شاغل بود و از 

لیت کرد. وی پس از تالش ناموفق برای پیروزی در تسویه پرداخت ها فعا

، در انت ابات سراسری 5331و  5332انت ابات مجلس عوام در سال های 

 توانست از منطقه مایدن هد وارد مجلس عوام شود. 5337

ترزا می با ورود به پارلمان، یکی از اعضای تیم م الف ویلیام هیگ شد. 

رد کابینه سایه شد و در سال برای ن ستین بار وا 5337وی در سال 
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به عنوان وزیر سایه آموزش و اشتغال مشغول به کار شد. در  5333

ئی یِن دانکن اسمیت رهبر حزب محافظه کار او را در  2115انت ابات 

 کابینه سایه حفظ کرد.

به عنوان ن ستین رهبر زن حزب محافظه کار انت اب  2112او در جوالی 

انس حزب محافظه کار خواستار تغییرات شد. وی در س نانی در کنفر

نیز به عنوان وزیر سایه حمل و  2119اساسی در این حزب شد. در سال 

 نقل انت اب شد.

، ترزا می وزیر سایه فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا شد. 2111در ژوئن 

، دیوید کامرون وی را به عنوان رهبر سایه مجلس عوام 2111در دسامبر 

نیز ترزا می به عنوان وزیر سایه کار و  2113ژانویه انت اب کرد. در 

 بازنشستگی انت اب شد.

، ترزا می بار دیگر به عنوان نماینده پارلمان از منطقه 2151در سال 

 52درصد کل آرا را کسب کرد. در  61مایدن هد انت اب شد و این بار 

ها  ابری، وی به عنوان وزیر کشور بریتانیا و وزیر زنان و بر2151ماه می 

 از سوی دیوید کامرون انت اب شد.

، ترزا می به عنوان وزیر کشور بریتانیا با ن ستین 2151در روز دوم ژوئن 

حادثه امنیتی مهم ملی روبرو شد. حادثه تیراندازی کومبریا. ترزا می 

های قربانیان در  ن ستین س نرانی مهم خود را پس از دیدار با خانواده

مسلمان  ذاکر نیک، ورود 2151وی در ژوئن  مجلس عوام ایراد کرد.

 هندی را به پادشاهی متحده ممنوع اعالم کرد.

، ترزا می پیشنهاداتی را برای اصالحات ساختاری در 2151در جوالی 

دسامبر  3قانون امنیت و مقابله با تروریسم به مجلس عوام ارائه داد و در 

در اعتراض به  پس از خشونت در تظاهرات دانشجویان در لندن 2151
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های آموزش عالی، ترزا می از اقدانات پلیس در کنترل  افزایش هزینه

، ترزا می بسته اصالحات نیروی 2151جوالی  26تظاهرات تشکر کرد. در 

لز را به مجلس عوام ارسال کرد و آژانس ملی جرم یپلیس در انگلیس و وِ

های  یت، ترزا می محدود2152ژوئن  55در بریتانیا شکل گرفت. در 

جدیدی را به پارلمان اعالم کرد که علیه مهاجرت به صورت خانوادگی 

 در بریتانیا اعمال شد.

 ، ترزا2151با رسیدن دیوید کامرون به ن ست وزیری بریتانیا در سال 

می به عنوان وزیر کشور و وزیر زنان و برابری ها مشغول به کار شد ولی 

 وزارت زنان و برابری را به ماریا میلر واگذار کرد. 2152در سال 

 قوه مقننه

ست ا پادشاهی متحدهگذاری در  قوه مقننه یا پارلمان باالترین نهاد قانون 

به تنهایی حق باشد. پارلمان  و متشکل از دو مجلس اعیان و عوام می

 قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد.

باالترین مقام در پارلمان، ملکه الیزابت دوم است؛ البته این مقام 

 تشریفاتی است و او از دخالت در امور سیاسی و اجرایی منع شده است.

 666کرسی انتصابی )شامل  773این مجلس دارای مجلس اعیان: 

باشد.  کرسی روحانی( می 26و  کرسی موروثی 87کرسی معمولی، 

نمایندگان مجلس اعیان به پیشنهاد ن ست وزیر از سوی پادشاه یا ملکه 

 شوند. انت اب می

باشد که برای مدت  نماینده می 611این مجلس دارای مجلس عوام: 

شوند، جز آنکه مجلس قبل از پایان دوره منحل  پنج سال انت اب می

 برگزار خواهد شد. 2121ه اعالم شود. انت ابات بعدی ماه م
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های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه  یکی از ویژگی

تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است. اعضای دولت، کابینه و هیأت 

شوند و ن ست وزیر نیز  وزیران از میان نمایندگان مجلس انت اب می

خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است. این دو 

 دهند. مجلس در کاخ وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می

 کاخ وست مینستر

 

 های اعیان و عوام پادشاهی متحده مجلسنمای بیرونی 
 

پادشاهی متحده نظام حقوقی واحدی ندارد، بلکه دارای نظام حقوقی: 

که محدود به  نظام حقوقی انگلستاننظام حقوقی مجزا است.  9

رلند که محدود به ای نظام حقوقی ایرلند شمالیانگلستان و وِیلز است، 

ود. ش که در اسکاتلند اجرا می نظام حقوقی اسکاتلندشمالی است و 

 Common" کامِن لُود هر دو بر اساس نظام حقوقی انگلستان و ایرلن

Law" د باش تنظیم شده است. کامن لُو به طور خالصه به این معنا می

ها با در نظر گرفتن قوانین، سابقه قضائی  که حقوق توسط قضات دادگاه

شود. نظام حقوقی اسکاتلند هم ترکیبی از کامن  و عقل سلیم تنظیم می
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های  بین پادشاهی 1717تحاد قانون الُو و نظام حقوق مدون است. 

اسکاتلند و انگلستان که منجر به تشکیل پادشاهی متحد بریتانیای کبیر 

 ند.ک شد، استقالل نظام قضائی اسکاتلند از بقیه بریتانیا را تضمین می

 قوه قضائیه

باشد. یک کمیته مستقل شامل  قاضی می 52دادگاه عالی انگلستان شامل 

ها کند و ملکه آن به ن ست وزیر پیشنهاد میقضات متفاوت کاندیداها را 

 کند. را منصوب می

حزب آلیانس )ایرلند شمالی( به رهبری احزاب سیاسی و رهبرانشان: 

، حزب دموکراتیک تِرِزا ِمیکار به رهبری  ، حزب محافظهنااُمی النگ

، حزب سبزها یا حزب آرلین فاسترمتحدان )ایرلند شمالی( به رهبری 

 ،کارولین لوکاس و جاناتان بارتلیوِیلز به رهبری سبز انگلستان و 

، حزب لیبرال دموکرات به رهبری جِِرمی کُربینحزب کارگر به رهبری 

زب ، حلین وود، حزب پالید کامری به رهبری سِر جان وینسِنت کِیبِل

 ، حزب شین ِفین به رهبرینیکُوال استِرجُونملی اسکاتلند به رهبری 

سوسیال دموکرات کارگر )ایرلند شمالی( به  ، حزبمِری لو مَکدونالد

، حزب آلستر یونیونیست )ایرلند شمالی( به کالِم ایست وودرهبری 

، و حزب یوکِی ایندیپِندِنس )یوکیپ( به رهبری رابین سوآنرهبری 

 .جِرارد بَتِن

 بررسی اجمالی اقتصاد

 .تپادشاهی متحده بعد از آلمان، دومین قدرت اقتصادی و تجاری اروپاس 
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درصد از نیاز  61درصد نیروی کار،  2در بریتانیا با استفاده از کمتر از 

شود. پادشاهی متحده دارای  کشور به محصوالت کشاورزی تأمین می

باشد. از آنجا که ذخایر  سنگ، گاز طبیعی و نفت می منابع وسیع ذغال

وارد کننده این  2111گاز و نفت در حال کاهش است، این کشور از سال 

 است. و محصول شدهد

اری عوامل اصلی درآمد ناخالص ملی    خدمات بانکی و بیمه و امور تج

باشند. هر چند تولید ناخالص ملی در پادشاهی متحده کاهش یافته  می

 دهد. درصد اقتصاد را تشکیل می 51است، ولی 

به خاطر اهمیت جنبه اقتصادی آن،  2118بحران اقتصادی جهانی سال 

به اقتصاد پادشاهی متحده زد. سقوط قیمت مسکن، بدهی  ضربه مهلکی

کننده و کم شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی مسأله ساز شد  باالی مصرف

به رکود انجامید. دولت مجبور شد برای تثبیت  2118و در آخر سال 

دولت ائتالفی دیوید  2151وضع اقتصادی اقداماتی به عمل آورد. در سال 

درصدی کشور در آن  55م داد که کسری بودجه کامرون اقداماتی انجا

کاهش یافت. دولت کامرون مالیات بر  2151درصد در سال  5سال به 

درصد افزایش داد.  21درصد به  1/57از  2151ارزش افزوده را در سال 

درصد کاهش  21ها را به  مالیات شرکت 2151دولت تعهد کرد در سال 

بوده است  7ودجه در گروه جی دهد. در هر حال، این بیشترین کسری ب

 درصد بود. 6حدود  2151که در سال 

، 2151تولید ناخالص ملی برای سال های  تولید ناخالص داخلی:

و  5321، 5883، 5811به ترتیب برابر 2158و 2157 ، 2156، 2151

برآورد و اعالم شده است. تریلیون دالر  2823و پوند  تریلیون 5361

تحده در این مورد، در ردیف پنجم تعیین شده جایگاه جهانی پادشاهی م

 است.
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 2156، برای سال 9/2برابر  2151رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 

 برآورد و اعالم شده است. 8/5برابر  2157و برای سال  3/5برابر 

برابر  2151برای سال  سرانهتولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید

 2157دالر و برای سال  12616برابر  2156دالر، برای سال  15181

 دالر برآورد شده است. 19877برابر 

بدین قرار بوده است: خدمات  2157ترکیب تولید ناخالص داخلی در سال 

 درصد. 5درصد و کشاورزی  6درصد، ساختمان  51درصد، تولید  73

درصد و در سال  9/51برابر  2156در سال نرخ ناخالص پس انداز: 

 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. 8/51برابر  2157

غالت، دانه های روغنی، سیب زمینی، سبزیجات، تولیدات کشاورزی: 

 دام و طیور و آبزیان به ویژه ماهی.

       ابزار آالت صنعتی، ماشین آالت برقی، لوازم اتومبیل، لوازم صنایع: 

بوط، صنایع سازی، هواپیماسازی، موتور و قطعات مر آهن، کشتی راه

 غذایی، پارچه بافی، لباس و سایر لوازم مصرفی.

بنا به آمار منتشر شده از سوی اداره ملی آمار پادشاهی نیروی کار: 

میلیون نفر نیروی کار شاغل وجود دارد  933/92، 2158متحده در ژوئیه 

میلیون  218/5ساله هستند و  61تا  56میلیون نفر آنان  531/95که 

 سال یا بیشتر سن دارند. 61نفر آنان 

بنا به آمار منتشر شده از سوی اداره ملی جمعیت در و زیر خط فقر: 

درصد از جمعیت در و زیر  7/56، 2151آمار پادشاهی متحده، در سال 

 خط فقر بوده است.
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میلیارد پوند، و هزینه  711، درآمد کل 2157بر اساس آمار سال بودجه: 

 .میلیارد پوند بوده است 812کل 

آوریل سال بعد ادامه  1شود و تا  آوریل هر سال آغاز می 6سال مالی: 

 یابد. می

به ترتیب صفر،  2157و  2156، 2151نرخ تورم در سال های نرخ تورم: 

 درصد برآورد و اعالم شده است. 7/2و  7/1

         درصد 1/1، 2158نرخ بهره بانکی پول در سال بهره بانکی پول: 

 باشد. می

 97/1حدود  2159دسامبر  95در نرخ بهره ممتاز بانک های تجاری: 

 درصد بوده است. 1/1حدود  2151دسامبر  95درصد و در 

        پوند  76/1هر دالر آمریکا برابر با  2158در سال نرخ برابری ارز: 

 باشد. می

میلیارد دالر به نرخ  5/513حدود  2159در سال ذخیره ارزی و طال: 

 روز.

میلیارد پوند بوده  6152، حدود 2158در نیمه سال ی خارجی: بده

 است.
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 1 جدول شماره

 2118سال  پادشاهی متحده در یتاقالم عمده صادرا

 محصول ردیف
ارزش به میلیون 

 پوند

درصد از کل 

 صادرات
 درصد تجمّعی

 1/3 1/3 99285 اتومبیل 5

 6/56 5/7 21711 مکانیکی ژنراتورهای انرژی 2

 7/29 5/7 21715 محصوالت پزشکی و دارویی 9

 2/23 1/1 53139 نفت خام 1

 1/99 9/1 51372 هواپیما 1

 1/97 1/1 51512 نفت تصفیه شده 6

 2/11 7/2 3119 فلزات غیرآهنی 7

 8/12 6/2 3279 ابزارهای علمی 8

 1/11 6/2 3228 کاالهای برقی گوناگون 3

 1/18 6/2 3575 محصوالت شیمیایی آلی 51

 1/11 1/2 8351 سایر تولیدات 55

 8/12 9/2 8188 هانوشیدنی 52

 5/11 9/2 8171 ای()سرمایه آالت صنعتی عمومیماشین 59

 5/17 1/2 6368 لباس 51

 5/13 1/2 6351 ای()واسطه آالت صنعتی عمومیماشین 51

 1/65 3/5 6785 (ایآالت ت صصی )سرمایهماشین 56

 8/62 8/5 6999 گوناگون تولیدات فلزی 57

 6/61 8/5 6561 محصوالت آرایشی و بهداشتی 58

 9/66 7/5 6122 (ای)سرمایهتجهیزات صوتی و ارتباطات راه دور 53

 1/68 7/5 1311 ی(ا)واسطه ای بجز اتومبیلوسایل نقلیه جاده 21

 7/63 7/5 1821 آثار هنری 25

 1/75 7/5 1786 سایر مواد شیمیایی 22

 8/72 1/5 1892 آهن و فوالد 29

 2/71 1/5 1711 سنگ و ضایعات فلزات 21

 1/71 9/5 1662 ای(آالت اداری )سرمایهماشین 21

 7/76 2/5 1923 ای()سرمایه کاالهای برقی گوناگون 26

 3/77 2/5 1216 تولیدات معدنی 27

 1/73 5/5 9769 در اشکال اولیه پالستیک 28

 5/81 5/5 9631 جواهرات 23

 2/85 5/5 9676 کاالهای نامش ص 91
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میلیارد پوند  623پادشاهی متحده  صادرات 2158در سال صادرات: 

 اعالم شده است.

 91درصد از صادرات پادشاهی متحده متشکل از  2/85، 2158در سال 

 کاالی فوق بوده است. دسته

به ترتیب به این  2158در سال  بیشترین صادرات پادشاهی متحده

، آلمان پوندمیلیارد  11حدود کشورها بوده است: ایاالت متحده آمریکا 

و  پوندمیلیارد  1/21، فرانسه پوندمیلیارد  8/21، هلند پوندمیلیارد  96

 .پوندمیلیارد  2/22 جمهوری ایرلند

عبارتند از:  2158ترین اقالم صادراتی پادشاهی متحده در سال  عمده

میلیارد  7/21میلیارد پوند، ژنراتورهای انرژی مکانیکی  9/99اتومبیل 

 5/53میلیارد پوند، نفت خام  7/21پوند، محصوالت پزشکی و داروئی 

 میلیارد پوند. 51میلیارد پوند و هواپیما 

 

میلیارد پوند اعالم  665واردات پادشاهی متحده  2158در سال واردات: 

پادشاهی متحده بدین قرار بوده است:  ترین اقالم وارداتیشده است. عمده

میلیارد پوند  7/21میلیارد پوند، محصوالت پزشکی و داروئی  99اتومبیل 

 میلیارد پوند. 3/22و نفت تصفیه شده 

 91درصد از واردات پادشاهی متحده متشکل از  8/71، 2158در سال 

 دسته کاالی فوق بوده است.

به ترتیب از این کشورها  2158بیشترین واردات پادشاهی متحده در سال 

میلیارد پوند، هلند  11میلیارد پوند، چین حدود  68بوده است: آلمان 

میلیارد پوند، و فرانسه  12میلیارد پوند، ایاالت متحده آمریکا حدود  2/12

 میلیارد پوند. 2/28
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 2جدول شماره 

 2118اقالم عمده واردات پادشاهی متحده در سال 

 محصول ردیف
به میلیون ارزش 

 پوند

درصد از کل 

 صادرات
 درصد تجمّعی

 7/6 7/6 92379 اتومبیل 5

 7/55 1/1 21676 محصوالت پزشکی و دارویی 2

 1/56 7/1 22882 نفت تصفیه شده 9

 6/21 2/1 21697 (ایژنراتورهای انرژی مکانیکی )واسطه 1

 7/21 1/4 53833 لباس 1

 7/28 1/1 53186 نفت خام 6

 6/92 3/9 53915 (ایصوتی و ارتباطات راه دور )سرمایه تجهیزات 7

 3/91 9/9 56117 ای()واسطه کاالهای برقی گوناگون 8

 8/98 3/2 51271 ای()واسطه ای بجز اتومبیلوسایل نقلیه جاده 3

 1/15 7/2 59289 تولیدات دیگر )مصرفی( 51

 2/11 7/2 59531 ای(آالت اداری )سرمایهماشین 55

 8/16 6/2 52661 محصوالت فلزی گوناگون 52

 5/13 9/2 55511 میوه و سبزیجات 59

 9/15 2/2 51865 گاز 51

 1/19 1/2 51273 فلزات غیر آهنی 51

 2/11 8/5 8623 (ایآالت صنعتی عمومی )سرمایهماشین 56

 3/16 7/5 8112 هواپیما 57

 6/18 7/5 8971 ای(ابزارآالت علمی )سرمایه 58

 9/61 7/5 8265 محصوالت شیمیایی آلی 53

 3/65 6/5 7891 ای(آالت صنعتی عمومی )واسطهماشین 21

 9/69 1/5 6316 ی(اای بجز اتومبیل )سرمایهوسایل نقلیه جاده 25

 7/61 1/5 6831 آهن و فوالد 22

 5/66 1/5 6819 تولیدات معدنی 29

 1/67 1/5 6797 گوشت و محصوالت گوشتی 21

 8/68 9/5 6111 هانوشیدنی 21

 5/71 9/5 6112 محصوالت آرایشی و بهداشتی 26

 1/75 9/5 6961 کاغذ و مقوا 27

 6/72 2/5 1731 در اشکال اولیه پالستیک 28

 7/79 5/5 1179 ایمنسوجات پارچه 23

 8/71 5/5 1518 انواع پاپوش 91
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عمده ترین منابع تولید برق در پادشاهی متحده در سال تولید برق: 

درصد از  25درصد از سوخت های فسیلی،  5/11بدین قرار است:  2156

 درصد از انرژی های تجدیدپذیر. 1/21رآکتورهای هسته ای و 
 

 

 ارتباطات
درصد  31، 2158می باشد. در سال  uk.کد اینترنت پادشاهی متحده  

 بزرگساالن در پادشاهی متحده از اینترنت استفاده می کنند.

 فرودگاه در پادشاهی متحده وجود دارد. 511فرودگاه: 

کیلومتر است که حدود یک  56511طول خط راه آهن حدود راه آهن: 

 سوم آن برقی می باشد.

ساوت همپتون، تی اسپرت دووِر، فلیکس تو، ایمینگهام، لندن، بندرها: 

 )انگلستان(، فورت پورتز )اسکاتلند(، میلفورد هاون )وِیلز(

 1111کد بین المللی: تلفن: 
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 یادداشت
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 5519واحد  -برج سرو ساعی -15پال   -خیابان ولیعصر )شهید اکبری( -آدرس: تهران                                                                 

 (125) 88751179-88755739نمابر: ( ، 125) 88715281-5231تلفن: 
www.ibccim.ir 

 


