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Μισθωτοί: Από καταναλωτές επιλογής σε καταναλωτές ανάγκης 
  
Τις τάσεις κατανάλωσης των µισθωτών στην Ελλάδα, καταγράφει µεταξύ άλλων η έρευνα 
που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) και η  Ένωση 
Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) σε συνεργασία µε την εταιρεία Αlco, το χρονικό 
διάστηµα 18-25 Φεβρουαρίου. 
 Στην έρευνα γίνεται και  καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης των µισθών , των γενικότερων 
κριτηρίων που ορίζουν την καταναλωτική συµπεριφορά των µισθωτών, ενώ διαπιστώσεις 
καταγράφονται και για την κατανάλωση στην πιο σηµαντική εποχικά κατηγορία, αυτή των 
καλοκαιρινών διακοπών.  
  
Από την έρευνα προκύπτει ότι οι µισθωτοί και  σήµερα, στην πολύ µεγάλη πλειοψηφία 
τους, καταναλώνουν αυτά που µπορούν και όχι αυτά που θα ήθελαν. 
  
Ο περιορισµός των εισοδηµάτων τους για πολλά χρόνια, µετέβαλλε τους µισθωτούς από 
καταναλωτές επιλογής σε καταναλωτές ανάγκης, µε όλα όσα αυτό συνεπάγεται τόσο σε 
ψυχολογικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 
  
 Σε επίπεδο έτους και όσον αφορά στα εισοδήµατα,  το 53% δηλώνει µείωση έναντι του 44% 
που δηλώνει σταθερότητα, καλύτερη εικόνα από τον Σεπτέµβριο (70% και 26% αντίστοιχα), 
ενώ σε επίπεδο τριµήνου το 79% δηλώνει  σταθερότητα (έναντι 66% τον Σεπτέµβριο) και 
µόνο το 18% µείωση.  
  
Στο σύνολο τους σχεδόν (73%),  η µείωση στο εισόδηµα οφείλεται στη µείωση του µισθού. 
  
Η ίδια εικόνα εµφανίζεται και στην εκτίµηση για την εξέλιξη των εισοδηµάτων των 
εργαζόµενων στο επόµενο τρίµηνο. 
  
Το ποσοστό φτάνει το 75% (έναντι 57% τον Σεπτέµβριο), µε το 9% να αναµένει αύξηση και 
µόνο το 16% µείωση (έναντι 40% τον Σεπτέµβριο). 
  
Είναι φανερό ότι σε επίπεδο προσδοκιών, κυριαρχεί η αντίληψη ότι τα πράγµατα δεν 
µπορούν να γίνουν χειρότερα. 
  
Όσον αφορά τώρα στα επίπεδα κατανάλωσης των µισθωτών,  από τις 17 βασικές κατηγορίες 
καταναλωτικών αγαθών, σε 11 είχαµε σταθερή δαπάνη από την πλειοψηφία των 
εργαζόµενων, ενώ στις υπόλοιπες 6 η δαπάνη µειώθηκε.  
  
Σταθερές σχεδόν για όλους έµειναν οι δαπάνες για καθαριστικά σπιτιού και είδη προσωπικής 
υγιεινής (89%), τηλεφωνία/ίντερνετ (86%), προϊόντα καπνού (80%), εκπαίδευση (74% ) και 
τρόφιµα (73%), ενώ για περίπου 6 στους 10 για βενζίνη/πετρέλαιο, καλλυντικά, 
σοκολάτες/snacks και κρασί µπύρα.   
  
Να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά είναι µε βάση όσους µισθωτούς χρησιµοποιούν κάθε κατηγορία 
προϊόντων. 



  
Για πρώτη φορά η συνολική δαπάνη κατανάλωσης αποτυπώθηκε σταθερή (49%) µε 19% να 
µιλά για αύξηση και 31% για µείωση. 
  
Μειωµένη δαπάνη έχουµε περισσότερο από µισθωτούς κατώτερης µόρφωσης 45 - 54 ετών, 
άνδρες  µε εισόδηµα 1001 έως 1200 ευρώ, που κατοικούν στην Αττική.  
  
Αντιθέτως µείωση αποτυπώνεται για µια ακόµη φορά στις δαπάνες ψυχαγωγίας, παρά το 
35% που εµφανίζει να κινείται σε σταθερά επίπεδα.    
  
Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι η σταθεροποίηση στις καταναλωτικές δαπάνες περνά µέσα και 
από το ότι το σύνολο σχεδόν των µισθωτών (95%) επιλέγει προϊόντα σε προσφορά, ενώ ένας 
στους δύο (46%) προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 
  
Με άλλα λόγια, επιλέγουν κυρίως αυτό που µπορούν και όχι αυτό που θα ήθελαν. 
  
Η κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών των µισθωτών στηρίχτηκε για τους µισούς 
(47%) σε ανάληψη καταθέσεων, ενώ το 16% αναγκάστηκε να δανειστεί. 
  
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήµατα της έρευνας σε σχέση µε τη δυνατότητα 
των µισθωτών να ανταποκριθούν σε δόσεις δανείων και καρτών.   
  
Μόνο το 22% δηλώνει ότι µπορεί πάντα να ανταποκρίνεται, µε το 30% να 
ανταποκρίνεται συνήθως, το 9% λίγες φορές και το 6% να µην µπορεί να ανταποκριθεί 
καθόλου.  
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