


Ο Μάνθος Ντελής είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής 

στο Audencia Business School. Σπούδασε οικονομικά  

(προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) στον Καναδά (University of 

Western Ontario και York University). Ολοκλήρωσε το διδα-

κτορικό του το 2007 στο Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών 

και έγινε Καθηγητής πρώτης βαθμίδας το 2012.  

 

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται 

στην βιώσιμη χρηματοοικονομική (πράσινη χρηματοοικονο-

μική, σχέση με οικονομικές ανισότητες και θεσμούς, πρό-

σβαση στις χρηματαγορές, κ.λπ.).  

 

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 άρθρα σε επιστημονικά πε-

ριοδικά με κριτές, συμπεριλαμβανομένων δημοσιεύσεων 

στα κορυφαία περιοδικά του κλάδου. Έχει περίπου 10.000 

ετεροαναφορές στο επιστημονικό έργο του, ενώ βάση 

αυτού εντάσσεται στο κορυφαίο 1% των οικονομολόγων πα-

γκοσμίως, με σειρά διακρίσεων και βραβείων. Έχει επίσης 

δημοσιεύσει σειρά άρθρων για την ελληνική οικονομία και 

τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. 

 

  Για περισσότερες πληροφορίες  

  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  

  https://manthosdelis.wixsite.com/manthosdelis 
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Τα «Κείμενα Θέσεων» αποτελούν σειρά ενυπόγραφων επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων του ΙΝΣΟΣΙΑΛ από 
επιστημονικούς συνεργάτες, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου, στα οποία πραγματεύονται βασικές πτυχές θεματι-
κών και προβλημάτων, παρατίθενται αναλύσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες καθώς και κατευθύνσεις αντιμετώ-
πισης και λύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατό με τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.



Το ιδιωτικό χρέος είναι το χρέος των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων ή άλλων 

φορέων ιδιωτικού δικαίου. Το ιδιωτικό χρέος συνήθως κατέχεται από τους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και το δημόσιο τομέα (οφειλές).  

 

Η διαχείριση της πανδημίας κατέστησε επιτακτική ανάγκη την απότομη αύ-

ξηση του παγκόσμιου χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, ώστε να στηριχθούν 

οι οικονομίες (βλ. διάγραμμα 1Α).  

 

Η δυναμική της αύξησης ήταν μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι το παγκόσμιο 

χρέος αυξανόταν ήδη κατά τη προ-πανδημική περίοδο, κυρίως λόγω του πε-

ριβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων επί πολλά συναπτά έτη που καθιστούσε το 

δανεισμό από τις τράπεζες και τις κεφαλαιαγορές σχετικά εύκολο. Στον ιδιω-

τικό τομέα η αύξηση του χρέους προήλθε κυρίως από την αύξηση του χρέους 

των επιχειρήσεων και σε μικρότερο βαθμό από την αντίστοιχη αύξηση στα 

νοικοκυριά (βλ. διάγραμμα 1Β). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαφέστατα, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επιτείνει το πρόβλημα, κυρίως λόγω 

της αύξησης των τιμών στους παραγωγικούς συντελεστές, με τρόπο που 

ακόμη δεν έχει καταγραφεί συστηματικά στα οικονομικά στοιχεία. 
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Διάγραμμα 1. Παγκόσμιο ιδιωτικό και δημόσιο χρέος 
(Πηγή: Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2021) 
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Ιδιωτικό χρέος  
και οικονομική ανάπτυξη 
 

Μέχρι κάποιο επίπεδο (που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί και διαφέρει 

μεταξύ περιόδων οικονομικής άνθισης και κρίσης), το ιδιωτικό χρέος συνδέ-

εται θετικά με την οικονομική ανάπτυξη κυρίως λόγω της αύξησης των επεν-

δύσεων από τους παραγωγικούς φορείς.  

 

Αντίθετα, το υψηλό ιδιωτικό χρέος αποτελεί τροχοπέδη στην οικονομική ανά-

πτυξη, κυρίως γιατί αυξάνει τη μόχλευση σε υψηλά επίπεδα, αυξάνει τον κίν-

δυνο πτώχευσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών (και άρα και των τραπεζών 

μέσω των μη εξυπηρετούμενων δανείων) και οδηγεί σε μείωση της μελλο-

ντικής επένδυσης και κατανάλωσης.     

 

Η τρέχουσα συγκυρία είναι τέτοια όπου, ειδικά στην Ελλάδα, το μείγμα υψη-

λού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και πληθωρισμού καθιστούν το χώρο δρά-

σης τόσο της δημοσιονομικής πολιτικής (υπερχρεωμένη χώρα) όσο και της 

νομισματικής πολιτικής (υψηλός πληθωρισμός) εξαιρετικά περιορισμένο.  

 

Συγκεκριμένα, στην ελληνική οικονομία η κατάσταση γύρω από το ιδιωτικό 

χρέος έχει επιστρέψει στη περίοδο 2016-2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat, το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε το 2021 στο 121% 

(περίπου στα επίπεδα του 2017), έχοντας σημειώσει σημαντική αύξηση από 

το πρόσφατο χαμηλό του 110.5% το 2019.  

 

Σε απόλυτους αριθμούς, το ελληνικό ιδιωτικό χρέος ανήλθε σε περισσότερα 

από 221 δις ευρώ το 2021, περίπου στα επίπεδα του 2016, και αυξημένο ση-

μαντικά από τα περίπου 202 δις ευρώ το 2019.  

 

Τα μεγέθη δείχνουν μια νέα σημαντική δυναμική αύξησης του ιδιωτικού χρέ-

ους που ενδεχομένως θα επηρεάσει σημαντικά τους προσδοκώμενους ρυθ-

μούς οικονομικής μεγέθυνσης. Μάλιστα, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες 

δείχνουν ότι το χρέος των νοικοκυριών, ιδιαίτερα πέρα και πάνω από συγκε-

κριμένο επίπεδο, έχει την ισχυρότερη αρνητική επίδραση στην οικονομική 

δραστηριότητα σχετικά βραχυπρόθεσμα (καθώς συνδέεται περισσότερο με 

την κατανάλωση), ενώ το χρέος των επιχειρήσεων έχει την ισχυρότερη αρ-

νητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα (καθώς συν-

δέεται με τις επενδύσεις).  
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Αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία του ιδιωτικού χρέους, παρατηρούμε μια 

σταδιακή και αρκετά σημαντική αύξηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 

105.6 δις ευρώ το 2019 σε 111.4 δις ευρώ το 2021 (πηγή: ΑΑΔΕ). Επίσης, τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια ναι μεν έχουν μειωθεί σημαντικά, κυρίως λόγω του 

προγράμματος παροχής κρατικής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις δανείων πιστω-

τικών ιδρυμάτων (σχέδιο “Ηρακλής”), αλλά παραμένουν το 2021 σημαντικά 

υψηλότερα του μέσου των χωρών της ΕΕ (12.8% ως ποσοστό του συνόλου 

των δανείων έναντι μόλις 2.1% στην ΕΕ).  

 

Συνεπώς, η γενικότερη αύξηση του ιδιωτικού χρέους, σε συνδυασμό με το 

υπάρχουν υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενα δανείων, μπορεί να οδηγήσει 

σε χαμηλότερο επίπεδο τραπεζικού δανεισμού από το προσδοκώμενο. 

Διάγραμμα 2. Ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
(Πηγή: Eurostat)
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Ιδιωτικό χρέος και τα οικονομικά  
ασθενέστερα νοικοκυριά  

 

Βασική μέριμνα του κοινωνικού κράτους είναι οι οικονομικές και κοινωνικές 

πολιτικές που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων, η προστασία της με-

σαίας τάξης και η προστασία των οικονομικά ευάλωτων πολιτών.  

 

Στην Ελλάδα το αίτημα για αναδιανομή του πλούτου έχει ισχυροποιηθεί ση-

μαντικά λόγω της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Έχει 

οικονομική βάση αυτό το αίτημα και ποιος είναι ο ρόλος του ιδιωτικού χρέους; 

Τα στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας σε ότι αφορά την οικονομική δύναμη 

(πλούτος) που κατέχει το οικονομικά ασθενέστερο (φτωχότερο) μισό (50%) 

των νοικοκυριών ως ποσοστό του συνολικού πλούτου στη χώρα είναι από τα 

πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία, καθότι ο δείκτης παίρνει αρνητικές τιμές όταν 

το χρέος των νοικοκυριών υπερβαίνει τον πλούτο του. Τα στοιχεία είναι από 

το World Inequality Database που παρέχει τον επιστημονικά σωστότερο 

τρόπο που διαθέτουμε για τις σχετικές μετρήσεις. Στους τρεις χάρτες που εμ-

φανίζονται στο διάγραμμα 3 δείχνουμε αυτό το δείκτη ανά χώρα κατά τα έτη 

2006, 2010 και 2021 (από το κίτρινο προς το κόκκινο χρώμα, το ποσοστό 

πλούτου που κατέχουν οι συγκριτικά φτωχότεροι αυξάνεται).  

 

Ένα πρώτο συμπέρασμα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι το ποσοστό του 

πλούτου που κατέχει το φτωχότερο 50% των πολιτών μειώνεται. Για παράδει-

γμα, στο πρώτο διάγραμμα (2006) ο δείκτης παίρνει τιμές ως και 14.4% ενώ 

στο τρίτο διάγραμμα (2021) οι τιμές περιορίζονται ως το 10.4%.  

 

Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανάλυσης. Το 2006 και τα προηγού-

μενα έτη η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το παγκόσμιο μέσο με τον πλούτο 

του φτωχότερου 50% να υπολογίζεται μεταξύ του 5.1% και του 5.9%. Στο διά-

γραμμα του 2010 η Ελλάδα χάνει δύο κατηγορίες και βρίσκεται μεταξύ του 

1.6% και του 3.6%. Το 2021 ο πλούτος του φτωχότερου 50% στην Ελλάδα υπο-

λογίζεται στο χειρότερο γκρουπ. Σε απόλυτους αριθμούς η Ελλάδα διολισθαί-

νει από το 5.5% περίπου τη δεκαετία του 2000 στο -1.8% το 2021, δηλαδή το 

οικονομικά ασθενέστερο 50% των ελληνικών νοικοκυριών έχει σήμερα πε-

ρισσότερο χρέος από ότι πλούτο.  
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Οι πηγές αυτού του προβλήματος είναι γνωστές και έχουν αναλυθεί συστη-

ματικά από την οικονομική βιβλιογραφία. Το ενδιαφέρον ζήτημα για το μέλ-

λον είναι ότι, με βάση αυτά τα στοιχεία, το αίτημα για αναδιανομή στην 

Ελλάδα έχει ισχυρή οικονομική και πολιτική βάση. 
 
Διάγραμμα 3. Πλούτος που κατέχει το φτωχότερο 50% ως ποσοστό του 
συνολικό πλούτου ανά χώρα κατά τα έτη 2021, 2010 και 2006 
(Πηγή: World Inequality Database)
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Προτάσεις οικονομικής πολιτικής  

 

Με αυτά τα δεδομένα, οι προτάσεις εγχώριας οικονομικής πολιτικής είναι συ-

γκεκριμένες, εκ των οποίων δύο είναι οι βασικότερες. Πρώτον, οι δημόσιες 

επενδύσεις, με εξαίρεση τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης των νοικοκυ-

ριών, πρέπει να είναι συνδέονται με τον παραγωγικό τομέα και τις αντίστοιχες 

επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέο πλούτο και όχι να κατασπαταλώνται 

σε μη παραγωγικούς τομείς (πχ πλατείες και σιντριβάνια). Το ίδιο ισχύει και 

για τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και τον τραπεζικό δανεισμό, που εκτός 

από τις πράσινες επενδύσεις πρέπει να κατευθυνθούν και προς την υποστή-

ριξη των μεγάλων θεσμικών αλλαγών (πχ σε δικαιοσύνη και εκπαίδευση), οι 

οποίες έχουν παγώσει.  

 

Δεύτερον, απαιτείται χρήση των πόρων για τη μετάβαση σε ένα σχεδόν πλή-

ρως ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών που θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και 

θα μειώσει τη στρατηγικά μη αποπληρωμή του ιδιωτικού χρέους. Αυτή η με-

τάβαση (μέσω της σύνδεσης των ηλεκτρονικών πληρωμών με το γενικό λο-

γιστήριο του κράτους) θα μεγαλώσει ραγδαία τη φορολογική βάση, θα 

δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο (αύξηση των φορολογικών εσόδων από 

ΦΠΑ και εισόδημα) και θα μπορέσει να οδηγήσει στη μείωση των φορολογι-

κών βαρών των ιδιωτών (μείωση ΦΠΑ), μειώνοντας έτσι και το χρέος τους. 

Αυτή η μεταρρύθμιση θα οριοθετήσει και ποιοι είναι οι πραγματικά οικονομικά 

ασθενέστεροι, ώστε η οικονομική στήριξη να κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει 

ανάγκη.   

 

Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές, η επεκτατική νομισματική πολιτική 

στην παρούσα της μορφή δημιουργεί χρηματοοικονομικές φούσκες, καθώς 

μεγάλο μέρος της ρευστότητας κατευθύνεται προς τις χρηματαγορές και όχι 

προς την πραγματική οικονομία. Είναι δεν διαπιστωμένο πως η κατάσταση 

αυτή αυξάνει την οικονομική ανισότητα καθώς ο οριακός δανεισμός των οι-

κονομικά ασθενέστερων είναι πολύ ισχνότερος από τον οριακό δανεισμό των 

οικονομικά ισχυρότερων. Αν και η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη, εντούτοις πρέπει να 

ανοίξει μια πολιτική συζήτηση για το ρόλο της νομισματικής πολιτικής στη δη-

μιουργία υψηλού ιδιωτικού χρέους και την κατεύθυνσή του.
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Τέλος, οι διαπιστώσεις από τους χάρτες αφορούν και άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, που αν και δεν εμφανίζουν τη ραγδαία επιδείνωση που παρατηρείται 

στην Ελλάδα, είναι σύμφωνες με τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής για 

ένα φόρο πολύ υψηλού πλούτου. Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις o πλούτος 

άνω του 1 εκ. ευρώ θα πρέπει να φορολογείται με 0.5%-1%, για περιπτώσεις 

πλούτου άνω των 3-4 εκ. ευρώ. 

 

Ο φόρος θα είχε καλύτερα αποτελέσματα αν ήταν ευρωπαϊκός. Ο φόρος θα 

μείωνε την ανισότητα μόνο αν τα έσοδα πήγαιναν σε πολύ συγκεκριμένες 

δράσεις (πχ. δημόσια εκπαίδευση, επενδυτικά δάνεια στα ασθενέστερα οι-

κονομικά στρώματα, κλπ.). Επίσης, ο φόρος θα πρέπει να εισαχθεί με τρόπο 

που δεν θα έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική δραστηριότα.  




