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Στοιχεία για τη μετανάστευση στο ΗΒ μετά το δημοψήφισμα για Έξοδο από την ΕΕ 

 

 Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (ONS), υπήρξε 

πτώση της καθαρής μετανάστευσης το διάστημα μετά το δημοψήφισμα για την αποχώρηση του ΗΒ 

από την Ε.Ε.. Η πτώση αυτή οφείλεται τόσο σε μειωμένη μετανάστευση προς το ΗΒ, όσο και σε 

αυξημένες αποχωρήσεις από το ΗΒ, κυρίως από πολίτες της Ε.Ε.. Παρά την εξέλιξη αυτή, η 

καθαρή μετανάστευση παραμένει ακόμη σε υψηλά επίπεδα, σημαντικά υψηλότερα από το στόχο 

της κυβέρνησης May για περιορισμό της κάτω από 100.000 άτομα κατ’ έτος. 

Ειδικότερα, το διάστημα Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, η καθαρή μετανάστευση ανήλθε σε 

230.000 άτομα, κατά 106.000 χαμηλότερα από ό,τι ήταν το προηγούμενο έτος, επιστρέφοντας στα 

επίπεδα του 2014. Αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο από τότε 

που άρχισαν οι εγγραφές το 1964 και αντιπροσωπεύει μείωση περίπου του ενός τρίτου. Πρέπει, 

πάντως, να σημειωθεί ότι η πτώση αυτή οφείλεται σto πολύ υψηλό ποσοστό καθαρής 

μετανάστευσης (336.000 άτομα) το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η καθαρή μετανάστευση είναι 

θετική στο ΗΒ συνεχώς από το 1994.  

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της καθαρής μετανάστευσης - πάνω από τα ¾ - οφείλεται 

στους πολίτες της ΕΕ. Η καθαρή μετανάστευση, πάντως, παραμένει θετική για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία. Ενδεικτικά, το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2017 απασχολούνταν 2,38 εκατομμύρια 

υπήκοοι της ΕΕ, αυξημένοι κατά 112.000 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου 

έτους. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις ομάδες πολιτών ευρωπαϊκών χωρών. Η ONS 

εκτιμά ότι ορισμένες από αυτές τις αλλαγές ενδέχεται να οφείλονται σε οικονομικές αλλαγές σε 

ολόκληρη την ΕΕ, όπως για παράδειγμα οι καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και η υποτίμηση της 

λίρας. 

Συνολικά, 572.000 άτομα μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στην περίοδο αναφοράς 

(Ιούλιος 2016-Ιούνίος 2017), ήτοι 80.000 λιγότερα από ό,τι την προηγούμενη περίοδο. Η μείωση 

αυτή είναι υψηλή, αλλά υπολογίζεται από το επίπεδο των 652.000 ατόμων του αντιστοίχου 

περσινού διαστήματος, που αποτελεί το υψηλότερο ιστορικά επίπεδο μετανάστευσης που 

καταγράφηκε στο ΗΒ. Προήλθε από την πτώση τόσο του αριθμού των πολιτών της ΕΕ (κατά 19% 

λιγότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος) όσο και των πολιτών εκτός ΕΕ (κατά 10%) που 

μεταναστεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επίσης, ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 

αυξημένος κατά 29%, ανερχόμενος σε 123.000 άτομα. Ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που 

εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχεδόν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που 

παρατηρήθηκε κατά την ύφεση του 2008. 

Από τους πολίτες της ΕΕ που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για λόγους εργασίας, ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό πλέον είναι πιθανό να έχει συγκεκριμένη εργασία, συμφωνημένη πριν την 

άφιξή τους, καθώς ο αριθμός αυτών που έρχονται προς αναζήτηση εργασίας έχει μειωθεί κατά το 

ήμισυ. 

Αντίστοιχα στοιχεία μείωσης της καθαρής μετανάστευσης, παρέχουν τα στοιχεία για τους 

αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης (NIN). Ο αριθμός των υπηκόων της ΕΕ που απέκτησαν NIN κατά 

την περίοδο αναφοράς μειώθηκε κατά 13%. 



Εξάλλου, κατά την περίοδο αναφοράς, περίπου 28.500 υπήκοοι της ΕΕ ζήτησαν να γίνουν 

Βρετανοί πολίτες, αριθμός αυξημένος κατά 80% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αιτήσεις 

που προέρχονται από υπηκόους τρίτων χωρών για να γίνουν Βρετανοί υπήκοοι μειώθηκαν κατά 

44% από το 2010, πιθανώς λόγω της πρόσφατης μείωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που 

εγκαταστάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και λόγω αλλαγών στα κριτήρια επιλεξιμότητας.  

Επίσης, στο ένα έτος που μεσολάβησε από το δημοψήφισμα, το β/ Υπουργείο Εσωτερικών 

εξέδωσε αριθμό ρεκόρ εγγράφων και καρτών μόνιμης διαμονής (145.400) σε άτομα από τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και τις οικογένειές τους, αριθμός πενταπλάσιος σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος (27.200). Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότεροι 

άνθρωποι επιθυμούν να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους εντός της χώρας μετά το αποτέλεσμα 

του δημοψηφίσματος. 

   


