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Η Ισπανία αποκτά την πρωτοκαθεδρία στην παρουσία γυναικών στη διαχείριση επενδυτικών 
κεφαλαίων 

 

Παρά το γεγονός ότι οι άνδρες διαχειρίζονται έως σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών 

κεφαλαίων, η γυναικεία παρουσία αυξάνεται σταθερά στη βιομηχανία διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχειών. Kαι η Ισπανία αποτελεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημείο αναφοράς ως προς την 

αύξηση της γυναικείας παρουσίας στον επενδυτικό τομέα. 

Σύμφωνα με την έκθεση Alpha Female 2020, το 22% των επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν 

καταγραφεί στην Ισπανία, βρίσκεται υπό τη διαχείριση μίας γυναίκας. Το ανωτέρω ποσοστό είναι 

το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και της Αμερικής. 

Μόνη εξαίρεση αποτελεί το Χονγκ Κονγκ, το οποίο έχει επιτύχει να φθάσει το ποσοστό της 

γυναικείας παρουσίας στο 27%. Ωστόσο, το ποσοστό της Ισπανίας για την γυναικεία παρουσία 

στον εν λόγω τομέα εξακολουθεί να ξεπερνά το διπλάσιο του παγκόσμιο μέσου όρου και όλων 

των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών. 

Αν και η παρουσία των γυναικών στη βιομηχανία κεφαλαίων αυξάνεται κάθε χρόνο, η ταχύτητα 

αύξησης είναι πολύ αργή. Όμως παρατηρείται αύξηση και στα μικτά κεφάλαια, τα οποία 

διαχειρίζονται από κοινού ένας άνδρας και μία ή περισσότερες γυναίκες. Βέβαια, το ποσοστό 

των κεφαλαίων, που έχουν υπό την διαχείρισή τους άνδρες, εξακολουθεί να ξεπερνά το 80% 

στην πλειονότητα των κρατών και το 65% στη περίπτωση της Ισπανίας. 

Όσον αφορά τις κατηγορίες των επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία υπάρχει σημαντική γυναικεία 

παρουσία, τα ταμεία σταθερού εισοδήματος εξακολουθούν να σημειώνουν το υψηλότερο 

ποσοστό γυναικών. Ωστόσο, έχει υπάρξει και μία σημαντική αύξηση της γυναικείας παρουσίας 

για επενδύσεις σε οχήματα στην Κίνα και γενικότερα στην Ασία. Αντιθέτως, στο Χρηματιστήριο 

η γυναικεία παρουσία εμφανίζεται σχεδόν μηδενική.  

Ταυτόχρονα διακρίνεται φυλετικό χάσμα και στο μέγεθος των κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι 

άνδρες και οι γυναίκες. Στην περίπτωση των ανδρών, παρατηρείται ότι διαχειρίζονται 

χαρτοφυλάκια με περιουσιακά στοιχεία κατά μέσο όρο της τάξεως 565 εκ. ευρώ, ενώ οι γυναίκες 

διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων 407 εκ. ευρώ. Ωστόσο, και το 

συγκεκριμένο χάσμα έχει μειωθεί.  
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