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Історія святкування 
Всесвітнього Дня зао-
щаджень розпочалася 
в італійському місті 
Мілан, коли 27 жовтня 
1924 року представни-
ки ощадних банків із 
29 країн зібралися на 
свій перший міжнаро-
дний конгрес ощадних 
банків, який тривав до 
31 жовтня. Саме в цей 
день один із його уча-
сників — італійський 
професор Равізза за-
пропонував щороку 
відзначати цей день як 
"Міжнародний день 
заощаджень" на згадку 
про перші збори ощад-
них банківських інсти-
тутів усіх країн. За за-
думом організаторів, 
цей день має бути 
присвячений економії 
у широкому розумінні 
цього слова — від зао-
щадження грошей до 
дбайливого ставлення 
до часу, речей, приро-
дних ресурсів тощо, а 
його метою проголо-
сили стимулювання 
ідеї заощадження кош-
тів та планування ви-
трат. Автори ідеї про-
понували, щоб у цей 
день усі ощадні уста-

нови були відкриті і 
населення мало змогу 
переводити заоща-
дження на свої рахун-
ки. 
Мета заходів, які про-
водяться з нагоди Все-
світнього Дня ощадно-
сті: навчити людей 
заощаджувати аби їх 
збагатити, перетвори-
ти людей у внутрішніх 
інвесторів своєї країни 
і тим самим протисто-
яти засиллю іноземно-
го капіталу та мати 
політичну незалеж-
ність. 
Символом Всесвітньо-
го Дня заощаджень є 
скарбничка у формі 
свині. Свиня символі-
зує щастя та плідність. 
Ця символіка грунту-
ється на життєвому 
циклі цієї тварини. 
Весь рік її годують 
всіма можливими не-
доїдками, поки вона 
не стане розкішно кру-
глою, після чого її за-
бивають. У цьому кон-
тексті кажуть про те, 
щоб "зарізати свиню". 
Українські кредитні 
спілки почали долуча-
тися до святкування 
Всесвітнього Дня оща-

дності з 2012 року за-
вдяки ініціативі німе-
цького банку розвитку 
KfW (діє за доручен-
ням Федерального 
уряду Німеччини). 

         Атрибутом руху 
ощадності на Україні 
на початку 20 століття 
була пушка ощадності, 
що зовні схожа на скар-
бничку, яку замикали 
ключиком, з отворами 
для банкнот і монет. 
Аби не ходити з мале-
нькими сумами в банк, 
їх збирали в пушку, а 
згодом, уже маючи пев-
ні накопичення, відкри-
вали депозитний раху-
нок. Щоб не було спо-
куси витратити назби-
рані кошти, ключик від 
пушки залишали в бан-
ку. 

Сучасний світ і День 
ощадності 
         27 жовтня 1988 року 
представники ощадних кас 
із 29 країн зібралися в Мі-
лані на свій перший Інтер-
національний спеціалізова-
ний конгрес. Останнього 
дня форуму – 31 жовтня – 
народилася ідея «на згад-
ку про перші збори ощад-
них банківських інститутів 
усіх країн» щороку відзна-
чати Міжнародний день 
економії. Однак, за заду-
мом творців, присвятити 
цей день слід ощадливому 
ставленню не тільки до 
грошей, а й до часу, сил, 
дбайливому ставленню до 
речей тощо. Міжнародний 
день економії офіційно 
затвердили директивою 
ООН. 

 

31 жовтня - Всесвітній День 
заощаджень.  
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