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Αγορά Εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο: Β΄ Τρίμηνο 2016 

   

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο για την αγορά εργασίας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο του ONS, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο του 4,9% 

και το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο ιστορικό υψηλό της τάξης του 74,5%. 

Μεταξύ του πρώτου και δευτέρου τριμήνου τ.έτ., παρατηρήθηκε αύξηση των 

εργαζομένων (31.750.000) κατά 172.000, ενώ σε σχέση με αντίστοιχο περσινό διάστημα ο 

αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 606.000. Πλήρους απασχόλησης είναι το 73% 

των εργαζομένων. Ο αριθμός των ανέργων και ο αριθμός των ατόμων που δεν εργάζονται 

και δεν αναζητούν ή διάθεση για εργασία (οικονομικά ανενεργοί) μειώθηκαν. 

Υπήρχαν 1.640.000 άνεργοι (άτομα που δεν εργάζονται, αλλά επιδιώκουν και είναι 

διαθέσιμα στην εργασία), 52.000 λιγότεροι από ό, τι το α΄ τρίμηνο 2016 και 207.000 

λιγότεροι από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα. 

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,9%, κάτω από 5,6% για το προηγούμενο έτος. Το 

ποσοστό αποτελεί τη χαμηλότερη καταγραφή από τα μέσα του 2005.  

Υπήρχαν 8.840.000 άτομα ηλικίας 16-64 που ήταν οικονομικά μη ενεργά (που δεν 

εργάζονται και δεν αναζητούν να εργαστούν), 58.000 λιγότερα από ό, τι το α΄ τρίμηνο 2016 

και 179.000 λιγότερα από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα. 

Το ποσοστό του μη ενεργού πληθυσμού (το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16-64 που 

ήταν οικονομικά ανενεργοί) ήταν 21,6%, το οποίο αποτελεί ιστορικό χαμηλό από το 1971 

που τηρούνται συγκρίσιμα στατιστικά δεδομένα. 

To ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 16-24 ετών ήταν 13,7%, χαμηλότερο από ό, 

τι ένα χρόνο νωρίτερα (15,8%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 22,5% στα 

τέλη του 2011. 

Υπήρχαν 741.000 κενές θέσεις εργασίας μεταξύ Μαΐου - Ιουλίου 2016, ελαφρώς 

λιγότερες (κάτω από 7.000) σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ 9,4% του 

πληθυσμού ηλικίας 16 έως 64 ετών λάμβαναν επιδόματα αεργίας (out-of-work benefits), 

μειωμένο σε σχέση με το 9,9% το προηγούμενο έτος. 

Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές για τους εργαζόμενους στη Μεγάλη Βρετανία σε 

ονομαστικούς όρους (δηλαδή χωρίς την προσαρμογή για τον πληθωρισμό) αυξήθηκαν κατά 

2,4%, συμπεριλαμβανομένων των επιμισθίων και κατά 2,3% χωρίς τα επιμίσθια σε 

σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. 


