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ΘΕΜΑ: Ένταξη του ελληνικού εθνικού επενδυτικού ταμείου στο Δίκτυο Δημόσιων 

Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής EMENA 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 3η Οκτωβρίου στη Μαδρίτη, τα δημόσια επενδυτικά 

Ταμεία της Μάλτας (Malta Government Investments), της Αιγύπτου (the Sovereign Fund of Egypt), 

της Γαλλίας (Bpifrance) και της Ισπανίας (COFIDES) υποδέχθηκαν το δημόσιο επενδυτικό Ταμείο 

της Ελλάδας (ΕΕΣΥΠ / Υπερταμείο, “Growthfund”) ως νέο μέλος του Δικτύου των Δημόσιων 

Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής (ΕΜΕΝΑ Sovereign Wealth 

Funds Foundation). Επισημαίνεται ότι προς τούτο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γρ. 

Δημητριάδης, υπέγραψε σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Σημειώνεται ότι το Δίκτυο επενδυτικών 

Ταμείων ΕΜΕΝΑ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των κρατικών επενδυτικών Ταμείων των 

προαναφερθεισών χωρών και έχει στόχο τη συνεργασία μεταξύ αυτών για την επιτάχυνση της 

υλοποίησης κρατικών επενδυτικών σχεδίων και έργων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της 

Μεσογείου.  

Το «EMENA Foundation» στοχεύει να λειτουργήσει ως περιφερειακή επενδυτική πλατφόρμα,  με 

σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και διαθέσιμων πληροφοριών μεταξύ των μελών σχετικά με τις 

επενδυτικές ευκαιρίες που επιτυγχάνουν εθνικούς και βιώσιμους στόχους οικονομικής ανάπτυξης 

στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Το εν λόγω Δίκτυο συνεργασίας στοχεύει 

περαιτέρω να συγκεντρώσει επενδυτικά κεφάλαια και να βοηθήσει να «ξεκλειδωθούν» σημαντικές 

ιδιωτικές ροές επενδύσεων για την χρηματοδότηση έργων ή επιχειρήσεων στην γεωγραφική ζώνη 

Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής, η οποία πάσχει από κενό επενδυτικής 

χρηματοδότησης της τάξεως των 700-900 δισ. δολλαρίων, εστιάζοντας στην πράσινη τεχνολογία, 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Δημητριάδης, δήλωσε σχετικά ότι «υπάρχουν 

τεράστιες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων επενδυτικών Ταμείων κρατών που 

μοιράζονται την ίδια γεωγραφική περιφέρεια, προκειμένου να επωφεληθούν από μία μεγάλη 

πολυμερή επενδυτική  «εργαλειοθήκη», να διερευνήσουν από κοινού πιθανά επενδυτικά σχέδια 

στην περιοχή και να μοιραστούν εμπειρίες και πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη». Όπως 

γνωστοποιήθηκε κατά την εκδήλωση, την οποία φιλοξένησε το δημόσιο επενδυτικό Ταμείο της 

Ισπανίας (COFIDES), εν λόγω Ταμείο και Υπερταμείο πρόκειται να υπογράψουν μέχρι τις αρχές του 

επόμενου έτους πράξη ένταξης στο «Ίδρυμα Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης - Μέσης 

Ανατολής - Βόρειας Αφρικής» (EMENA Foundation), με έδρα τη Μάλτα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για 

τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας στη Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι της προσπάθειας 

δημιουργίας του Δικτύου Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων EMENA ηγήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια 

το επενδυτικό Ταμείο Malta Government Investments, σε στενή συνεργασία με την Bpifrance και το 

Sovereign Fund of Egypt, ενώ το ισπανικό επενδυτικό Ταμείο COFIDES έγινε μέλος του Δικτύου τον 

περασμένο Μάρτιο. 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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