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Ζώντας για το σήμερα: Μόνο ένας στους τέσσερις παγκοσμίως αποταμιεύει 

για την εποχή της συνταξιοδότησης  

 

 Μόνο το 26% των ατόμων παραγωγικής ηλικίας αποταμιεύουν συστηματικά για το 

μέλλον  

 43% βασίζονται οικονομικά στα χρήματα που κερδίζουν καθημερινά 

 58% θα συνεχίσουν να εργάζονται σε κάποιο βαθμό αφού συνταξιοδοτηθούν  

 

Μόνο το ένα τέταρτο των ανθρώπων παγκοσμίως αποταμιεύουν συστηματικά για την εποχή της 

συνταξιοδότησης, αποκαλύπτει μια νέα διεθνής έρευνα της HSBC. Σύμφωνα με την τελευταία 

έκδοση της σειράς ερευνών της HSBC «Το μέλλον της Συνταξιοδότησης», με τίτλο «Γεφυρώνοντας 

το Χάσμα», μόνο το 26% των ατόμων παραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως αποταμιεύουν 

οποιοδήποτε ποσό για τη μετέπειτα ζωή τους.  

 

Μόνο ένας στους 10 (9%) αποταμιεύει για τις μελλοντικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και 

φροντίδας στο σπίτι. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (ΠΟΥ) το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε κατά 5,5 έτη μεταξύ του 2000 και του 2016 και 

διαμορφώθηκε στα 74,2 χρόνια για τις γυναίκες και στα 69,8 έτη για τους άνδρες. Αυτή είναι η 

μεγαλύτερη αύξηση που έχει σημειωθεί από το 1960. 

 
Η έλλειψη αποταμίευσης σχετίζεται με την άγνοια για το πόσα χρήματα απαιτούνται την περίοδο 
της συνταξιοδότησής τους, καθώς και με το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι φαίνονται να ιεραρχούν την 
άμεση οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με τον προγραμματισμό τους για τα χρόνια της τρίτης 
ηλικίας .   
 

Τα δύο πέμπτα των ατόμων παραγωγικής ηλικίας (43%) βασίζονται για να ζήσουν στα χρήματα 

που κερδίζουν καθημερινά, ενώ 42% αποταμιεύει προκειμένου να επιτύχει βραχυπρόθεσμους 

στόχους. Ένας στους τρείς επίσης παραδέχεται ότι προτιμά να ξοδεύει για να διασκεδάζει τώρα, 

παρά να αποταμιεύει για το μέλλον, αποκαλύπτει η έρευνα της HSBC. 

 

Η μη- αποταμίευση μπορεί να συνδέεται επίσης με το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται 

τη μεγαλύτερη ηλικία ως ηλικία συνταξιοδότησης, με έξι στους δέκα ανθρώπους παραγωγικής 

ηλικίας να εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται σε κάποιο βαθμό και με το 42% να ελπίζει ότι 

θα ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση.  

 

Μόνο οι μισοί άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας γνωρίζουν το κόστος μονάδων φροντίδας 

ηλικιωμένων. Λιγότεροι ακόμα γνωρίζουν πόσα θα έπρεπε να πληρώσουν για άλλες επιλογές, 

όπως η κατ’ οίκον φροντίδα (42%) ή η υποβοηθούμενη διαμονή στο σπίτι (39%). Αν και τα επίπεδα 

γνώσης γύρω από αυτά τα θέματα αυξάνονται καθώς οι άνθρωποι πλησιάζουν ή βγαίνουν στη 

σύνταξη, οι μισοί ερωτώμενοι ηλικίας 65 ετών και άνω γνωρίζουν το κόστος ενός φροντιστή στο 

σπίτι (53%), της κατ’ οίκον βοήθειας (47%) ή της νοσηλευτικής περίθαλψης (49%). 

 

Η σύνταξη των δύο σταδίων 

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η «σύνταξη των δύο σταδίων» γίνεται ολοένα και 

συχνότερη καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής.  

Η αρχική περίοδος της συνταξιοδότησης, στην οποία οι άνθρωποι έχουν σχετικά καλή υγεία, διαρκεί 

συνήθως περίπου μια δεκαετία ή περισσότερο και  ακολουθείται από μια συντομότερη, λιγότερο 

ενεργή, περίοδο δραστηριοποίησης.  

 



Η έρευνα της HSBC διαπιστώνει ότι αυτό οδηγεί σε μια γενικά θετική αντίληψη για τη 

συνταξιοδότηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα περισσότερα άτομα παραγωγικής ηλικίας ελπίζουν ότι 

όταν συνταξιοδοτηθούν θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία αφού δεν θα έχουν πλήρες ωράριο 

εργασίας (72%), ότι θα αποκτήσουν νέα χόμπι και ενδιαφέροντα (75%) και ότι θα βελτιώσουν την 

υγεία τους/τη φόρμα τους (59%). Ως εκ τούτου, σχεδόν οι μισοί (49%) των συνταξιούχων δεν 

κατατάσσουν τον εαυτό τους στους ηλικιωμένους.  

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, Επικεφαλής Retail Banking & 

Wealth Management και Marketing της HSBC Ελλάδος, τόνισε: «Η αντίληψη των ανθρώπων για τη 

φάση της σύνταξης έχει αλλάξει καθώς πλέον στην ηλικία των 60 και των 70 ετών οι συνταξιούχοι 

είναι ακόμα συνήθως υγιείς και δραστήριοι. Έχουν ενδιαφέροντα, ξεκινούν νέες δραστηριότητες, 

μερικοί, όπως φαίνεται από την έρευνα, επιθυμούν ακόμα και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

Ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άλλο βασικό εύρημα της έρευνάς μας, ότι δηλαδή οι 

σημερινοί εργαζόμενοι δεν σχεδιάζουν εγκαίρως για τη σύνταξή τους. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο 

έντονο για τους συνταξιούχους στην Ελλάδα, καθώς οι νεότερες γενιές στηρίζονται πάνω τους 

οικονομικά. Ο σωστός προγραμματισμός μέσα από σύγχρονα και εξατομικευμένα επενδυτικά και 

ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά προϊόντα είναι αναγκαίος για να μπορέσουν οι μελλοντικοί συνταξιούχοι 

να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους για μια δημιουργική τρίτη ηλικία στηρίζοντας ταυτόχρονα την 

οικογένειά τους».  

 

 

 

Οι βασικές συμβουλές για μια καλύτερη σύνταξη:  

 

Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τη σύνταξη:  

Είναι εύκολο να αναβάλει κανείς το σχεδιασμό για τη συνταξιοδότηση, οπότε είναι σημαντικό να 

αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας. Σκεφτείτε τη σύνταξη ως μια ευκαιρία να κάνετε όσα σας 

ενδιαφέρουν και για νέες περιπέτειες. Διασφαλίσετε ότι θα εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία αυτή στο 

έπακρο σχεδιάζοντας από νωρίς.  

 

Οραματιστείτε την σύνταξη που επιθυμείτε: 

Σκεφτείτε τι σύνταξη θέλετε. Θέλετε να ταξιδέψετε; Να μετακομίσετε; Να ξεκινήσετε ένα νέο χόμπι; 

Ή ακόμα και να ξεκινήσετε μια επιχείρηση; Το να έχετε μια γενική ιδέα για το πώς θέλετε να είναι η 

ζωή σας όταν θα συνταξιοδοτηθείτε θα σας επιτρέψει να οργανωθείτε αποτελεσματικότερα.  

  

Ρωτήστε τους ειδικούς: 

Κανείς δεν περιμένει να είστε ειδικός στην αποταμίευση και τις επενδύσεις, για αυτό χρησιμοποιήστε 

δωρεάν online συμβουλές ή αναζητήστε επαγγελματικές οικονομικές συμβουλές που θα σας 

βοηθήσουν να καταρτίσετε τα πλάνα σας και να υπολογίσετε το κόστος της συνταξιοδότησης σας. 

Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλήξετε στη σωστή προσέγγιση. Μη φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις - 

να έχετε ξεκαθαρίσει τις πριν λάβετε αποφάσεις. 

  

Από τη διαχείριση στο σχεδιασμό: 

Η διαχείριση των οικονομικών σας δεν επαρκεί – πρέπει να σχεδιάσετε που θα αποταμιεύσετε και 

πόσα χρήματα. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα διαδικτυακά (π.χ. εργαλεία 

υπολογισμού αποταμιεύσεων και εφαρμογές προϋπολογισμού) προκειμένου να εντοπίσετε τις 

αλλαγές που μπορείτε να κάνετε σήμερα για να περιορίσετε το κόστος και να διαθέσετε τα διαθέσιμα 

χρήματα για το μέλλον. 

  

Ξεκινήστε έναν ειλικρινή διάλογο:  

Εάν αναμένετε υποστήριξη από την οικογένεια ή τα παιδιά σας κατά τη συνταξιοδότησή σας, 

ξεκινήστε μια συζήτηση μαζί τους νωρίς. Μια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά με το είδος της 

βοήθειας που ενδέχεται να χρειαστείτε και πότε, μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τις 

προσδοκίες και να διασφαλίσετε ότι η αποχώρησή σας από την εργασία θα είναι ομαλή. 



 
 
 
Σημειώσεις για τους συντάκτες 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από την εταιρεία Ipsos για λογαριασμό της HSBC σε 
δείγμα 16.000 ενηλίκων σε 16 αγορές: Αυστραλία, Αργεντινή, Καναδάς. Κίνα, Μαλαισία, Μεξικό, 
Σιγκαπούρη, Ταιβάν, Γαλλία, Χονγκ Κόνγκ, Ινδία, Ινδονησία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  
 
Τα «παγκόσμια» νούμερα αντανακλούν το μέσο όρο όλων των χωρών που συμμετείχαν στην 
έρευνα εκτός εάν αναφέρεται κάτι άλλο.  
 
Ορισμοί  
Συνταξιούχοι θεωρούνται όσο έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτηθεί μερικώς.  
Άτομα παραγωγικής ηλικίας όσοι δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτηθεί μερικώς. 
 

 
Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος 

εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο από περίπου 3.800 γραφεία σε 66 χώρες και γεωγραφικές 

περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 

Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.607δις δολάρια ΗΠΑ στις 30 Ιουνίου 2018, η HSBC είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.  

Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και θεσμικούς 

πελάτες. 

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή 

συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων επενδυτικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens Branch δεν 

συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη 

για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση αυτή. 

 
 

 


