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Ήδη πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης του 2008, η βαθύτατη κρίση

εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, που εμφανίσθηκε στην Ελλάδα, περιελάμβανε και

τις τράπεζες1.

Με δεδομένο ότι οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής,

εξαιτίας της ευθύνης τους για την κρίση, τα τελευταία έξι χρόνια (2007-2013), η

κοινωνική εμπιστοσύνη προς αυτές συνέχισε, αδιάλειπτα, να υποχωρεί. Σύμφωνα με

μια πρόσφατη μέτρηση της Public Issue, σχεδόν 3 στους 4 Έλληνες (74%) δηλώνουν

σήμερα ότι δεν εμπιστεύονται τις τράπεζες, ενώ μόλις 22%, δηλαδή λιγότεροι από 1

στους 4, διατηρούν την εμπιστοσύνη τους προς αυτές (Διάγραμμα 1). Ωστόσο, τα

τελευταία δύο χρόνια, το ποσοστό κοινωνικής δυσπιστίας προς τις τράπεζες

παρέμεινε υψηλό και αυξήθηκε μόλις κατά 5% (από 69% τον Μάιο του 2011, σε 74%

τον Απρίλιο του 2013), ενώ σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα του 2007 (προ κρίσης)

καταγράφεται συνολικά στην εξαετία αύξηση κατά 14%, από 60% το 2007, σε 74% το

2013 (Διάγραμμα 2).

Από την άλλη πλευρά, η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις καταθέσεις που

εφαρμόσθηκε στην Κύπρο, έχει επεκτείνει τη διάχυτη κοινωνική ανασφάλεια και

στις καταθέσεις. Σήμερα στην Ελλάδα, περίπου 7 στους 10 ερωτώμενους (72%)

θεωρούν τις καταθέσεις επισφαλείς και μόνον 26% των πολιτών (1 στους 5) πιστεύει

ότι παραμένουν «πολύ» ή «αρκετά» εξασφαλισμένες (Διάγραμμα 3).

Μάλιστα, σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες (43%) θεωρούν τις καταθέσεις «σχεδόν

καθόλου» εξασφαλισμένες, έναντι μόλις 4% που πιστεύουν ότι είναι «πολύ»

εξασφαλισμένες (Διάγραμμα 4). Αξίζει να σημειωθεί, ότι τον Νοέμβριο του 2011,

πριν το PSI, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 35% («πολύ»/«αρκετά» εξασφαλισμένες)

και 55% («όχι και τόσο»/«σχεδόν καθόλου» εξασφαλισμένες, Διάγραμμα 5).

1 Βλέπε σχετικά, Public Issue: Δείκτης Εμπιστοσύνης στους Θεσμούς 2007. Διαθέσιμο διαδικτυακά στην

ιστοσελίδα: http://www.publicissue.gr/27/institutions/

Κοινωνική εμπιστοσύνη 

στις τράπεζες & τις καταθέσεις
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Δ.2. Εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες, 2007-2013
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Δ.1. Εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες, 2013 (n=1033)
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Δ.3 Εξασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην  

Ελλάδα, 2013 (n=500)

Δ.4 Εξασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην  

Ελλάδα, 2013 (n=500)

Δ.4 Εξασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα, 2011-2013 (n2011=603, n2013=500)
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