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Στοιχεία για την απασχόληση στο ΗΒ 

 

 

Το τρίμηνο Φεβρουάριος - Απρίλιος 2016, οι εργαζόμενοι στο ΗΒ ανήλθαν σε 31,6 εκ. 

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

εργασία) ανήλθε σε 74,2%, καταγράφοντας 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%. 

 

Η συνολική απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ανήλθε σε 5.354.000 άτομα, κατά 6.000 

περισσότεροι από το Δεκέμβριο 2015, αλλά κατά 21.000 λιγότεροι από τον Μάρτιο του 2015. 

 

Οι απασχολούμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανήλθαν σε 2.211.000, κατά 17.000 

λιγότεροι από το Δεκέμβριο 2015. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από το 1999. 

 

Οι απασχολούμενοι στην Κεντρική Κυβέρνηση, ανήλθαν σε 2.963.000, κατά 18.000 

περισσότεροι από το Δεκέμβριο 2015. 

 

Οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανήλθαν σε 26,240 εκατομμύρια, αυξημένοι 

κατά 50.000 από το Δεκέμβριο 2015 και κατά 482.000 από το Μάρτιο 2015. Η απασχόληση 

στον ιδιωτικό τομέα έχει αυξηθεί σε κάθε τρίμηνο από τον Δεκέμβριο του 2011. 

 

Οι απασχολούμενοι στο ΕΣΥ, ανήλθαν στα 1.620 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά  9.000 

έναντι του  Δεκεμβρίου 2015 και κατά 31.000 έναντι του Μαρτίου 2015. 


