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Αποταμίευση
Αναγκαία όσο ποτέ! ! !

Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης σήμερα 31 Οκτωβρίου εορτάζεται όπως κάθε χρόνο σε ανάμνηση
της ίδρυσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο το 1924.

Στόχος της σημερινής ημέρας είναι να καταδείξει, ότι η αποταμίευση σε ατομικό επίπεδο βοηθά τον
άνθρωπο να αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες δυσκολίες της ζωής, να υλοποιεί τα όνειρά του και να
εξασφαλίζει μια καλύτερη τρίτη ηλικία. Παράλληλα, πέρα του ατόμου η αποταμίευση ωφελεί την
κοινωνία και την οικονομία ενός τόπου, καθώς με τα κεφάλαια που συσσωρεύονται ενισχύεται η
οικονομική ανάπτυξη με θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών.

Στη χώρα μας, από την ίδρυση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τα ποσοστά της αποταμίευσης είχαν
διαρκώς αυξητικές τάσεις μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες. Η αποταμίευση στην κοινωνία μας άγγιζε
το 30% του εισοδήματος και καταλυτικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Όμως, η έννοια της αποταμίευσης την περασμένη δεκαετία ήταν απαγορευμένη λέξη. Ο εύκολος και
φθηνός δανεισμός προκάλεσε μια ραγδαία αλλαγή της καταναλωτικής κουλτούρας των Ελλήνων,

μεγάλο ποσοστό των οποίων δαπανούσε όχι μόνο το σύνολο του εισοδήματος του αλλά έπαιρνε και
δάνεια από τις τράπεζες για να καλυτερεύσει το βιοτικό του επίπεδο. Με την κρίση, εν μια νυκτί, η
περίοδος της εύκολης ζωής κατέρρευσε, η σπατάλη και η ικανοποίηση των αναγκών με δανεικά
τελείωσαν οριστικά.

Πλέον, η ανάγκη της περικοπής των δαπανών και του συμμαζέματος του προϋπολογισμού των
νοικοκυριών εντάθηκε όσο ποτέ. Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία η αποταμίευση έγινε
επιτακτική και αναγκαία. Συμπεράσματα ερευνών αποτυπώνουν το δίδαγμα ότι η χώρα δεν πρόκειται
να ξεπεράσει την κρίση εάν δεν επανέλθουν τα ποσοστά της αποταμίευσης στα επίπεδα άνω του 20%

του ΑΕΠ.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Η αποταμίευση εν μέσω της οικονομικής κρίσης μπορεί να γίνει οδηγός και έμπνευση για τις
επόμενες γενιές αν όλοι μαζί φροντίσουμε να διδάξουμε τη διαχρονική αξία της. Το Ταχυδρομικό
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Ταμιευτήριο είναι διαχρονικά συνδεδεμένο με την έννοια και την αξία της Αποταμίευσης. Η
Eurobank οφείλει να συνεχίσει την παρακαταθήκη αυτή. Το ιδανικό όχημα προς αυτή την
κατεύθυνση αποτελεί το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και οι υπάλληλοι που εργάζονται σε
αυτό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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