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Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023 

11704 

 

Το 2022 σημαδεύτηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας, με επιδείνωση 

της ενεργειακής κρίσης και μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού. Το δύσκολο αυτό πολιτικό και 

οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο επηρέασε και τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης. 

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο 

τέλος του 2022 διαμορφώθηκε στα € 23 δισ., αυξημένο κατά 5,04% από το προηγούμενο τρίμηνο 

και 3,67% από το τέλος του 2021.  

Κατά το 2022 τα μέλη της Ε.Θ.Ε.  αυξήθηκαν με έξι νέα Τακτικά Μέλη και ένα νέο Συνδεδεμένο 

Μέλος. 

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.12.2022 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

 

 
  *Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2022 
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Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης: 

• Με 31.12.2022, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 2,2 % από την αρχή του 

έτους αλλά αύξηση 7,3% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό 

διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €10,88 δισ.  (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €8,16 δισ. 

και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €2,72 δισ.).  

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρέμειναν θετικές και το  τέταρτο 

τρίμηνο του 2022 ύψους €373,8 εκ. συνεχίζοντας την αυξητική τους πορεία για ενδέκατο 

συνεχιζόμενο τρίμηνο, με συνολικές εισροές κεφαλαίων από τον Απρίλιο 2020 άνω των 

€ 3,62 δισ. Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τέταρτο τρίμηνο αφορούν τους 

Ομολογιακούς, Σύνθετους, Χρηματαγοράς και Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 

  

 

 

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η ενεργειακή κρίση οι  οποίες σημάδεψαν το 2022, είχαν 

αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Έτσι οι αποδόσεις 

σχεδόν σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαμορφώθηκαν αρνητικά. 



 

 

3 

Εν αντιθέσει, η κατηγορία των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας κατέγραψε θετική μέση 

ετήσια απόδοση 3,95% και η μικρή σε μέγεθος κατηγορία των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 

Δείκτη 4,56%. 

Το 2022 αποτυπώθηκαν σε κλαδικό επίπεδο στη Βάση Δεδομένων της Ε.Θ.Ε. οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 

με χαρακτηριστικά ESG, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088. Η ελληνική αγορά 

αριθμεί 35 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, 

Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €874 εκ. 

• Στον κλάδο του Asset Management, τα 17 Μέλη της Ε.Θ.Ε. που ασκούν αυτή την 

δραστηριότητα, κατέγραψαν αύξηση ενεργητικών κατά 4,98% από το προηγούμενο 

τρίμηνο και 0,93% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε €7.540 εκ. Στο ποσό 

αυτό συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 

τα οποία είναι υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε. 

• Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), όπου 

περιλαμβάνεται και η Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ., το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., 

κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 0,75% και ανέρχεται σε €305 εκ., αντιστοιχώντας στο 1,3% 

του συνόλου της αγοράς. 

• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων 

σε ακίνητα με 30.06.2022 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 18,02% στα 

€4.259 εκ. σε σχέση με την 31.12.2021.  

 

Ελληνική  Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας 


