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Στοιχεία για την αγορά εργασίας στο HB, Μάϊος – Ιούλιος 2016 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά 

το διάστημα Μαΐου - Ιουλίου 2016, ο αριθμός των ατόμων στην εργασία αυξήθηκε. Ο αριθμός των 

ανέργων και ο αριθμός των ατόμων που δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία (οικονομικά 

ανενεργοί) μειώθηκε. 

 Το ποσοστό απασχόλησης (το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16-64 που ήταν στην εργασία) ανήλθε 

στο 74,5%, το υψηλότερο από το 1971 που τηρούνται συγκρίσιμα στοιχεία. Ο αριθμός των οικονομικά 

ενεργών ατόμων ανήλθε στα 31,77 εκ., 174.000 περισσότερα από το προηγούμενο τρίμηνο (Φεβρουάριος – 

Απρίλιος) και 559.000 περισσότερα έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2015. 

 Εξ αυτών 23,25 εκατ. άτομα εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, 434.000 περισσότερα 

από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ 8,51 εκατ. άτομα εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, 

περισσότερα κατά 126.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 42,3% των εργαζόμενων γυναικών 

απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι 13,4%. 

Οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν το 15% του συνόλου των εργαζομένων και οι εργαζόμενοι με σχέση 

εξηρτημένης εργασίας το 84,4%.  

Ο αριθμός των εργαζομένων μη βρετανών πολιτών ανήλθε, κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, σε 3,45 

εκ., αυξημένος κατά 242.000 άτομα, έναντι του αντιστοίχου περσινού διαστήματος. Εξ αυτών, οι 

προερχόμενοι από την ΕΕ ανήλθαν σε 2,23 εκ., αυξημένοι κατά 238.000 άτομα. Πλέον οι μη Βρετανοί 

πολίτες αντιπροσωπεύουν το 10,9% του συνόλου των εργαζομένων.  

 Για το υπό εξέταση τρίμηνο, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 4,9%, έναντι 5,5% του αντίστοιχου 

διαστήματος του προηγουμένου έτος, αποτελώντας το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 

τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2005. 

 Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε στα 1.630.000 άτομα, κατά 39.000 λιγότερα έναντι του 

προηγουμένου τριμήνου και 190.000 λιγότερα έναντι του  προηγουμένου έτους. Εκ των ανέργων αυτών, 

901.000 είναι άνδρες, (88.000 λιγότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος), και 731.000 γυναίκες, (102.000 

λιγότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος). 

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

ήταν μη οικονομικά ενεργοί) ήταν 21,5%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1971 που τηρούνται συγκρίσιμα 

στοιχεία. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε στα 8,83 εκατ. άτομα,  μειωμένος κατά 92.000 σε 

σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά  195.000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξ αυτών, 26% 

είναι φοιτητές, 25% ασχολούνται με την οικογένεια/νοικοκυριό, 23% είναι μακροχρόνια άρρωστοι και 

13% συνταξιούχοι. 

 Η απασχόληση στον (ευρύτερο) δημόσιο τομέα συνέχισε την πτωτική τάση των τελευταίων ετών. Ο 

αριθμός των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα κατήλθε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010, τόσο σε 

απόλυτους αριθμούς (5,33 εκατ.) όσο και σε ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων (16,1%).  

 Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές για τους εργαζόμενους στη Μεγάλη Βρετανία σε ονομαστικούς 

όρους αυξήθηκαν, έναντι του προηγουμένου έτους, κατά 2,3%, συμπεριλαμβανομένων των επιμισθίων και 

κατά 2,1% χωρίς τα επιμίσθια. 


