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Στοιχεία για τη μετανάστευση από και προς το ΗΒ (Μάρτιος 2017)
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (ONS) του Η.Β., για την
περίοδο Μάρτιος 2016 – Μάρτιος 2017, η καθαρή μετανάστευση προς το ΗΒ ανήλθε σε
246.000 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 81.000 άτομα (327.000 το 2106). Η μετανάστευση
προς το ΗΒ ανήλθε σε 588.000 άτομα (κατά 50.000 λιγότεροι) ενώ ο αριθμός των πολιτών που
αποχώρησαν από το Η.Β, ανήλθε σε 342.000 άτομα, αυξημένος κατά 31.000 άτομα.
Περισσότερο από το ήμισυ της μεταβολής της καθαρής μετανάστευσης οφείλεται στη
μείωση της καθαρής μετανάστευσης των πολιτών της ΕΕ κατά 51.000 άτομα. Αυτό οφείλεται
στην αύξηση της αποχώρησης από το ΗΒ πολιτών της ΕΕ κατά 33.000 (ειδικότερα πολιτών
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (ΕΕ8) κατά 17.000) και τη μείωση κατά 19.000 των
μεταναστών προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχεδόν ολόκληρη η μεταβολή της καθαρής μετανάστευσης πολιτών χωρών της ΕΕ
οφείλεται στην κατά 32.000 άτομα μείωση στους προερχόμενους από χώρες της ΕΕ8 (Τσεχία,
Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Σλοβενία) και κατά 18.000
άτομα μείωση σε αυτούς από Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι πολίτες της ΕΕ15 εξακολουθούν να
αποτελούν την πλειοψηφία του μεταναστευτικού πληθυσμού της ΕΕ και η καθαρή
μετανάστευσή τους παρέμεινε σε παρόμοιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια.
Από εκείνους που μετανάστευσαν για εργασία κατά την υπό εξέταση περίοδο (275.000
άτομα), η πλειοψηφία είχε ήδη εξασφαλισμένη θέση εργασίας (188.000), ενώ μείωση κατά
39.000 άτομα καταγράφεται στον αριθμό αυτών που ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητώντας
εργασία (87.000). Εξ όσων μετανάστευσαν από το ΗΒ για εργασία (182.000), οι έχοντες ήδη
εξασφαλισμένη θέση εργασίας ανήλθαν σε 122.000, καταγράφοντας αύξηση κατά 21.000 άτομα.
Η μακροχρόνια μετανάστευση για σπουδές, για όλες τις εθνικότητες, παρουσίασε
σημαντική μείωση κατά 27.000 από τον Μάρτιο 2016, ανερχόμενη συνολικά σε 139.000,
αντανακλώντας τη μείωση που είχε καταγραφεί το Σεπτέμβριο 2016. Η πλειοψηφία της
κατηγορίας αυτής ήταν πολίτες εκτός χωρών ΕΕ (93.000 άτομα – μείωση κατά 20.000). Ωστόσο,
ο συγκρίσιμος αριθμός θεωρήσεων που χορηγήθηκαν κατά την ίδια περίοδο σε φοιτητές εκτός
χωρών ΕΕ για 12 ή περισσότερους μήνες, αυξήθηκε κατά 5% σε 142.128. Για την περίοδο
Ιούνιος 2016 – Ιούνιος 2017, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων, πολιτών χωρών εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για έκδοση θεώρησης για σπουδές σε πανεπιστήμια του
Ηνωμένου Βασιλείου, αυξήθηκε κατά 5% σε 170.929.

Συνολικά 51.000 μη Βρετανοί πολίτες μετανάστευσαν για να επιστρέψουν στην πατρίδα
τους, από 34.000 το προηγούμενο έτος. Οι περισσότεροι εξ αυτών (44.000) ήταν πολίτες της ΕΕ
(αυξημένοι κατά 20.000 έναντι του Ιουνίου 2016), οι μισοί από τους οποίους προέρχονταν από
χώρες της ΕΕ8. Ακόμη, συνολικά 16.211 άτομα έλαβαν άσυλο, επανεγκατάσταση ή
εναλλακτική μορφή προστασίας τον Ιούνιο του 2017 καταγράφοντας αύξηση 7% από 15.108 το
προηγούμενο έτος.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών, από
τους μονίμους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου περίπου 1 στους 7 (14%) γεννήθηκε στο
εξωτερικό και 1 στους 11 (9%) είχε μη βρετανική ιθαγένεια το 2016 (στοιχεία για Δεκέμβριο
2016). Ο αριθμός του πληθυσμού που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε από 8,6
εκ. σε 9,2 εκ. άτομα (αύξηση 7%) και ο μη βρετανικός πληθυσμός (γεννηθέντες στο ΗΒ με άλλη
υπηκοότητα) από 5,6 εκ. σε 6,0 εκ. (αύξηση 8%).
Η αύξηση των μονίμων κατοίκων, που δεν έχουν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο,
προήλθε από την αντίστοιχη αύξηση τόσο στον αριθμό των πολιτών ΕΕ όσο και σε αυτόν των
εκτός ΕΕ. Η σημαντική αύξηση του μη βρετανικού πληθυσμού προήλθε αποκλειστικά από τους
υπηκόους της ΕΕ (ο αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών παρέμεινε σταθερός). Στο τέλος του
2016, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατοικούσαν 3,6 εκ. άτομα που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό και
κατείχαν βρετανική ιθαγένεια (39% του πληθυσμού που δεν γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με το 40% του προηγούμενου έτους).
Η Πολωνία είναι η πιο συνηθισμένη χώρα γέννησης (περίπου 911.000 κάτοικοι) και η
Πολωνική υπηκοότητα η πιο κοινή μη βρετανική ιθαγένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2016 ο
αριθμός των Πολωνών υπηκόων που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο έφθασε το 1
εκατομμύριο.
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