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Εξελίξεις στην αγορά εργασίας του ΗΒ 

 

 

Το τρίμηνο Φεβρουάριος - Απρίλιος 2016, ο αριθμός των ανθρώπων στην εργασία 

κατέγραψε αύξηση, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε και ο αριθμός των ατόμων που δεν 

εργάζονται και δεν αναζητούν για εργασία (οικονομικά αδρανείς) μειώθηκε ελαφρά, έναντι του 

τριμήνου Νοεμβρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016. 

 

Για την εν λόγω περίοδο κατεγράφησαν  31.590.000 άτομα σε θέσεις εργασίας, 55.000 

περισσότερα από το προηγούμενο τρίμηνο και 461 χιλιάδες περισσότερα από το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2015. Εξ αυτών, 23,10 εκατομμύρια άτομα εργάζονται με πλήρη απασχόληση, 

304.000 περισσότερα από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ 8,50 εκατομμύρια εργάζονται σε θέσεις  

μερικής απασχόλησης, 157.000 περισσότερα από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα. 

 

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

εργασία) ήταν 74,2%, ανερχόμενο στο υψηλότερο επίπεδο από το 1971, όταν ξεκίνησαν να 

τηρούνται συγκριτικά στοιχεία. Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης καταγράφεται στη 

Νοτιοανατολική Αγγλία (78,1%) και το χαμηλότερο στη Βόρεια Ιρλανδία (69,6%). Η 

μεγαλύτερη αύξηση στην εκτίμηση για το ποσοστό απασχόλησης ήταν για τη Βόρεια Ιρλανδία, 

κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Μεταξύ Δεκεμβρίου 2015 και Μαρτίου 2016 η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης 

του εργατικού δυναμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται στο Λονδίνο, σε 55.000 άτομα 

και η μεγαλύτερη μείωση στα νοτιοδυτικά, κατά 21.000 άτομα. Η περιοχή με το υψηλότερο 

ποσοστό των θέσεων εργασίας του εργατικού δυναμικού στον τομέα των υπηρεσιών, για το 

μήνα Μάρτιο 2016 ήταν το Λονδίνο στο 91,3%, μειωμένο κατά 0,5% από το Δεκέμβριο του 

2015. Οι East Midlands, West Midlands και  Ουαλία, είχαν το υψηλότερο ποσοστό των θέσεων 

εργασίας στον τομέα της παραγωγής, σε 12,8%. 

 

Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε  5,0%, το χαμηλότερο από το τρίμηνο Αυγούστου – 

Οκτωβρίου 2005, με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας να καταγράφεται στη Βορειοανατολική 

Αγγλία (7,3%) και το χαμηλότερο στην Ανατολική Αγγλία (3,7%).  

 

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε  1.670.000 άτομα, μειωμένος κατά  20.000 έναντι του 

προηγούμενου τριμήνου, και κατά 148.000 λιγότεροι από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα, 

καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το τρίμηνο  Μαρτίου – Μαΐου 2008. Εξ αυτών, 

892.000 άνεργοι ήσαν άνδρες, 113.000 λιγότεροι από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα και 779.000 

γυναίκες, 35.000 λιγότερες από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα. 



Ταυτόχρονα καταγράφονται  8,92 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 16 - 64 που ήταν 

οικονομικά μη ενεργά, 9.000 λιγότερα έναντι του προηγουμένου τριμήνου  και 124.000 από ό, τι 

ένα χρόνο νωρίτερα. Το υψηλότερο ποσοστό οικονομικά ανενεργού πληθυσμού καταγράφηκε 

στη Βόρεια Ιρλανδία (26,0%) και το χαμηλότερο στη Νοτιοανατολική Αγγλία (18,7%). Η 

μεγαλύτερη αλλαγή, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ήταν στη 

Σκωτία, στην οποία το ποσοστό του οικονομικού ανενεργού πληθυσμού αυξήθηκε κατά 1,4 

ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Κατά το αν λόγω τρίμηνο, οι μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές για τους εργαζόμενους στη 

Μεγάλη Βρετανία σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά 2,0%, συμπεριλαμβανομένων των 

επιμισθίων και κατά 2,3% χωρίς τα επιμίσθια, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 

προηγουμένου έτους. 

 


