
 

NAGY-BRITANNIA gazdasága 

Terület: 244.820 km2 (2,6xHU) 

Népesség: 64 millió fő (Világbank, 2013) 

Főváros: London 

GDP: 2,5 billió USD (Világbank, 2013) (19xHU) 

GDP/fő: 39.300 USD 
 

Az Európai Unió tagja (1973). 

Európában a 3. gazdasági hatalom (D, F, GB). 

 

I. IPAR 

Az ipari forradalom innen indul útjára. A 18-19. században jöttek létre az ipari körzetei: feketekőszénre 

és/vagy vasércre települve. Legjelentősebb a Black Country (Fekete-vidék volt) Birmingham központtal. 

A Black Country mára sokat vesztett jelentőségéből. Az új ipari gócpontok ma a tengerparti 

kikötővárosokban találhatók: pl. Cardiff, Glasgow, Newcastle. 

Nyersanyagok: 

 kőolaj és földgáz az Északi-tenger alól. (Kőolaj: Európában a 3., földgáz: Európában a 2.) 

 feketekőszén termelésben egykor világelsők voltak, ma behozatalra szorulnak. A hazai termelés zöme 

a Pennine keleti előterére koncentrálódik.  

 az egykori színesfémtelepek mind kimerültek → importra szorul (ólom, ón, cink, réz, bauxit). 

 kősó, kálisó → szervetlen vegyipari alapanyagok. 

Energiagazdasága négy lábon áll: 

o kőolaj 

o földgáz 

o feketekőszén 

o atomenergia 

Mai húzóágazatok: gépgyártás, elektronika és vegyipar 

 autógyártás (az eredeti angol márkák vagy megszűntek, vagy amerikai, japán, német tulajdonba 

kerültek) 

 repülőgépgyártás 

 a hajógyártás elsorvadt, ma a Távol-Keletről vásárolnak hajókat (pl. Japán, Dél-Korea) 

 mozdony- és vagongyártás 

 szerszámgépek 



 textilipari és mezőgazdasági gépgyártás 

 fegyvergyártás 

 elektromos gépgyártás és elektrotechnikai gépgyártás 

 vegyipar: petrolkémia, gyógyszervegyészet, alapanyaggyártás stb. 

Az ipari forradalom úttörője a textilipar volt. 

 Ma a pamutipar (Machester) és a gyapjúipar jelentős még. 

II. A fejlett mezőgazdaság vezető ágazata az állattenyésztés 

 intenzív, nagyüzemi gazdálkodás 

 legfontosabb a szarvasmarha-tenyésztés 

 korszerű juhtenyésztés (gyapjú, hús) – Európában a legnagyobb állomány 

 sajátos színfolt a versenylótenyésztés (angol telivérek) 

 angol hússertés (→bacon) 

 halászat (tőkehal, hering) 

Növénytermesztés: 

 szálas- és lédús takarmányok 

 árpa (takarmány, sör és wisky készítéséhez is) 

 komló (sörfőzés) 

 burgonya (mindenütt elterjedt) 

 délen búza, cukorrépa és zöldség 

III. Közlekedés, kereskedelem 

 fejlett és sűrű a közút- és vasúthálózata (a vasút szülőföldje volt) 

 sűrű csővezetékes hálózat (kőolaj, földgáz) 

 az egykor leghatalmasabb tengeri hajóflotta a múlté, de ma is jelentős 

 legforgalmasabb tengeri kikötők: London, Liverpool, Glasgow 

 légiforgalma a legnagyobbak közé tartozik a világon 

Kereskedelem: 

o a volt gyarmatokkal csökkent a kapcsolat 

o erősödött az USÁ-val és az Európai Unió tagállamaival 

Főbb importcikkek: 

 nyersanyagok (vasérc, színesércek, gyapot, gyapjú, fa, papír) 

 élelmiszerek (tejtermékek, hús, tojás, gabona) 

 gépipari és elektronikai termékek 

Főbb exportcikkek: 

 textilipari termékek 

 kőolaj 

 gépipari termékek (repülő, autó, fegyverek, háztartási gépek) 

 vegyipari termékek 
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