
 

 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 
                           

      Λονδίνο, 22 Αυγούστου 2017 

 

               

«Στοιχεία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στο ΗΒ – Β΄ τρίμηνο 2017» 

 

 Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS) δημοσίευσε έρευνα που 

αφορά εκτίμηση του αριθμού των βρετανών και μη-βρετανών πολιτών, κατά εθνικότητα και χώρα 

προέλευσης, οι οποίοι εργάζονται, είναι άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί. Τα στοιχεία προέρχονται 

από τη, διεξαγόμενη ανά τρίμηνο, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού και αποτελούν εκτιμήσεις. 

   Σύμφωνα με την ONS, το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2017 ο αριθμός των βρετανών 

εργαζομένων αυξήθηκε, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος 2016,  κατά 236.000 στα 28,43 εκ. 

άτομα και αυτός των αλλοδαπών εργαζομένων (κατά εθνικότητα) αυξήθηκε επίσης κατά 109.000, 

στα 3,57 εκ. άτομα. Από το σύνολο των αλλοδαπών, 2,37 εκ. είναι πολίτες χωρών μελών ΕΕ 

(αύξηση κατά 126.000) ενώ 1,2 εκ πολίτες χωρών εκτός ΕΕ (αύξηση κατά 18.000). Επίσης, κατά 

την υπό εξέταση περίοδο, το ποσοστό απασχόλησης των βρετανών πολιτών ανήλθε σε 75,3% (από 

74,6% του 2016), αυτό των πολιτών χωρών ΕΕ σε 80,8% (από 78,4%) και το αντίστοιχο των 

πολιτών εκτός ΕΕ σε 60,9% (από 63,1%). 

 Σε σχέση με το 1997, όταν άρχισε η επίσημη καταγραφή των στοιχείων αυτών, ο αριθμός των 

αλλοδαπών εργαζομένων στο ΗΒ έχει αυξηθεί κατά 928.000 άτομα, και το ποσοστό αυτών στο 

σύνολο των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 3,5% στο 11,1%. 

 Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για την ανεργία, για το β΄ τρίμηνο τ.έ., ο αριθμός των ανέργων 

βρετανών πολιτών ανήλθε σε 1,26 εκ. άτομα, κατά 153.000 λιγότεροι από το αντίστοιχο διάστημα 

2016, και αυτός των πολιτών χωρών ΕΕ και εκτός ΕΕ σε 100.000 για εκάστη ομάδα, παραμένοντας 

σχεδόν αμετάβλητος έναντι του β΄ 2016. Ως ποσοστό επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, για 

τους βρετανούς πολίτες η ανεργία ανήλθε σε 4,2% (έναντι 4,8% του β΄ 2016) με τα αντίστοιχα 

ποσοστά να ανέρχονται σε 4,0% (από 4,6%) για τους πολίτες χωρών ΕΕ και 7,7% (από 7,4%) για 

αυτούς εκτός ΕΕ. 

 Κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών βρετανών πολιτών 

ανήλθε σε 7,73 εκ, εκ των οποίων 2,02 εκ είναι φοιτητές, μειωμένος κατά 95.000 έναντι του β΄ 

τριμήνου 2016 και αυτός των πολιτών χωρών ΕΕ ανήλθε σε 457.000 άτομα, εκ των οποίων 

169.000 φοιτητές, μειωμένος κατά 44.000 έναντι του β΄ 2016. Ο αντίστοιχος αριθμός των πολιτών 

εκτός ΕΕ ανήλθε σε 661.000 άτομα, εκ των οποίων 235.000 φοιτητές, αυξημένος κατά 56.000 

έναντι του προηγουμένου έτους. 

 Με τη δημοσίευση της έρευνας, η ONS διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αυτής αφορούν μόνο τις 

θέσεις εργασίας και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για την εκτίμηση των ροών μετανάστευσης 

προς και από το ΗΒ. Για αυτές αναμένεται ειδική έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας. 

   


