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Εργοδότες

Επίπεδο επενδυτικών γνώσεων*

Ο ισχυρός επενδυτής
Τι συνιστά έναν επενδυτή ισχυρό; Η 
Παγκόσμια Έρευνα για τους Επενδυτές 2022 
δείχνει ότι η επενδυτική γνώση* και η 
ηλικία έχουν αντίκτυπο στο πόσο ισχυροί 
αισθάνονται οι άνθρωποι στην Ελλάδα.

Ωστόσο, είναι αυτή η εικόνα αληθινή; Πώς 
μπορούν οι άνθρωποι να ενισχύσουν ακόμη 
περισσότερο τις δυνατότητές τους; Για να το 
μάθουμε, πραγματοποιήσαμε έρευνα σε 
περισσότερους από 23.000 επενδυτές από 
33 τοποθεσίες παγκοσμίως.

* αυτοδήλωση 

Διαφημιστικό υλικό

Άτομα στην Ελλάδα με εξειδικευμένες γνώσεις 
θεωρούν ότι ως μέτοχοι θα πρέπει να έχουν τη δύναμη 
να ασκούν επιρροή τις εταιρείες

Άτομα που θεωρούν ότι ως μέτοχοι θα πρέπει να έχουν τη δύναμη να ασκούν επιρροή 
στις εταιρείες

Η ενδυνάμωση έρχεται με την εκπαίδευση και ο καθένας στην Ελλάδα πρέπει 
να παίξει τον ρόλο του

Είναι όμως οι άνθρωποι στην Ελλάδα τόσο 
ενημερωμένοι όσο πιστεύουν;

Άτομα που απάντησαν εσφαλμένα στην ερώτηση του τεστ για τις 
επενδυτικές γνώσεις

Ποιοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα έχουν επαρκές επίπεδο γνώσεων 
σε θέματα προσωπικών οικονομικών;

Πολλοί στην Ελλάδα επιθυμούν να έχουν 
πρόσβαση σε παραδοσιακά πιο αποκλειστικά 
περιουσιακά στοιχεία 

Σε ποια από τα ακόλουθα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία 
θέλουν να επενδύουν τα άτομα; 

Αρχάριος / Αρχικού επιπέδου

Επίπεδο επενδυτικών γνώσεων*

*αυτοδήλωση

Μεσαίου επιπέδου

Πολλά έμπειρα/εξειδικευμένα άτομα στην Ελλάδα αισθάνονται βεβαιότητα 
ότι έχουν τις γνώσεις για να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για το οικονομικό 
τους μέλλον

Άτομα που θεωρούν ότι έχουν επαρκείς γνώσεις για να αισθάνονται βεβαιότητα ως προς τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον τους

Ειδικός / Προχωρημένου επιπέδου

Οι νεότεροι επενδυτές στην Ελλάδα είναι πιο πιθανό 
να δώσουν προτεραιότητα σε αξίες και αρχές

Άτομα που θεωρούν ότι είναι σημαντικό τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία επενδύουν να βασίζονται στις 
αξίες και τις αρχές τους
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Η Schroders ανέθεσε στην alan. agency και στην iResearch να διεξαγάγει μια ανεξάρτητη διαδικτυακή έρευνα με 23.950 άτομα 
(21.131 μη συνταξιούχους και 2.819 συνταξιούχους) σε 33 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο μεταξύ 18 Φεβρουαρίου και 7 Απριλίου 2022. 
Η έρευνα αυτή ορίζει ως «άτομα» όσους θα επενδύσουν τουλάχιστον 10.000 ευρώ (ή αντίστοιχο ποσό) εντός των επόμενων 12 μηνών, 
οι οποίοι έχουν κάνει αλλαγές στις επενδύσεις τους τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτά τα άτομα αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των 
ανθρώπων από όλες τις τοποθεσίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Σημαντικές πληροφορίες: 

Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά, πρόσκληση ή σύσταση για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού 
μέσου ή την υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν θεωρούνται αξιόπιστες, 
ωστόσο δεν εγγυόμαστε την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Τα δεδομένα προέρχονται από εμάς και διατίθενται χωρίς καμία 
απολύτως εγγύηση. Θα πρέπει να επαληθεύονται από ανεξάρτητες πηγές πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή χρήση. 
Τα δεδομένα τρίτων ανήκουν ή αδειοδοτούνται από τον πάροχο δεδομένων και απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η εξαγωγή ή η 
χρησιμοποίησή τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου δεδομένων. Ούτε εμείς, ούτε ο πάροχος 
δεδομένων, θα υπέχουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα δεδομένα τρίτων. Το υλικό δεν αποσκοπεί να παράσχει λογιστικές, 
νομικές ή φορολογικές συμβουλές και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτό για τέτοιους σκοπούς. Όταν λαμβάνετε προσωπικές 
επενδυτικές ή/και στρατηγικές αποφάσεις, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε απόψεις ή σε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το 
υλικό. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένες εκτιμήσεις ή απόψεις. Κάθε αναφορά σε τίτλους, τομείς, περιοχές ή/και 
χώρες γίνεται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς. Η Schroders έχει εκφράσει στο παρόν έγγραφο τις δικές της θεωρήσεις και 
απόψεις, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν. 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος: 

Εκδίδεται από την Schroder Investment Management (Europe) 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Αριθμός 
μητρώου εταιρείας B 37.799. 


