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  Σύνοδος OPSWF (One Planet Sovereign Wealth Funds), Αμπού Ντάμπι, 6.10.2022 

 

Σας γνωρίζουμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε η 5η Σύνοδος του Δικτύου One Planet Sovereign Wealth 

Funds (OPSWF) στο Αμπού Ντάμπι. Το Δίκτυο OPSWF συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, μετά από 

πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου, κ. Macron και περιελάμβανε αρχικά 6 κρατικά επενδυτικά ταμεία, με 

στόχο την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Παρισιού για το κλίμα. Έκτοτε, το Δίκτυο έχει 

αυξηθεί σε περισσότερα από 45 μέλη, που περιλαμβάνει εκ των μεγαλυτέρων θεσμικών επενδυτών στον 

κόσμο - κρατικά επενδυτικά ταμεία, διαχειριστές κεφαλαίων και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια - που μαζί 

διαχειρίζονται ή κατέχουν κεφάλαια αξίας άνω των 37 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Από ελληνικής πλευράς, 

συμμετείχε στη Σύνοδο το Υπερταμείο, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τους κ. Δερδεμέζη, Προέδρο του Δ.Σ., 

και κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος 

Macron και ο Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, κ. Kerry. 

 Η χθεσινή Σύνοδος, η πρώτη εκτός Γαλλίας, συνδιοργανώθηκε από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του 

Αμπού Ντάμπι, ADIA (ιδρυτικό μέλος) και Mubadala, και εντάσσεται στην πάγια επιδίωξη εμιρατινής 

Κυβέρνησης ανάδειξης σημαίνοντος ρόλου που επιθυμεί να διαδραματίσει για τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής, ενόψει και της COP28 στο Ντουμπάι το 2023.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, τα μέλη του Δικτύου επικεντρώθηκαν σε τρεις τομείς: 

Πρώτον, στον χώρο του private equity, όπου τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ως σύνολο κατέχουν 

περίπου το 16% των κεφαλαίων υπό διαχείριση. Τα μέλη εκτιμούν ότι υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία να 

προωθηθεί η ποιότητα και η ποσότητα των δεδομένων που σχετίζονται με το κλίμα.. Τα καλύτερα δεδομένα 

είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη καλά τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων που περιλαμβάνουν την 

εξέταση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Δίκτυο συνεργάζεται με την Ομάδα Δράσης για Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το 

Κλίμα (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, υπό το Financial Stability Board του 

G20), για την παροχή ελεύθερα διαθέσιμων, διαφανών, τυποποιημένων δεδομένων, που θα βοηθήσουν τους 

επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιτρέψουν την αξιολόγηση της προόδου προς το 

στόχο μηδενικών εκπομπών. 

Δεύτερον, στο καθαρό υδρογόνο που είναι ένας ακόμη σημαντικός τομέας για το δίκτυο OPSWF, 

καθώς και προτεραιότητα για την κυβέρνηση των ΗΑΕ. Το υδρογόνο αναγνωρίζεται ευρέως ως βασικό 

συστατικό της ενεργειακής μετάβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μηδενικών εκπομπών, 

ευέλικτος φορέας ενέργειας ή ευέλικτη λύση αποθήκευσης με πολυάριθμες εφαρμογές σε ολόκληρη την 

οικονομία, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες ηλεκτροκίνησης σε τομείς όπως οι μεταφορές 

και άλλες τεχνολογίες καθαρών μηδενικών εκπομπών. Τα μέλη του Δικτύου συμφώνησαν ότι θα πρέπει να 

επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα. 

Υπενθυμίζεται ότι η Mubadala έχει συνάψει συνεργασία με την ADNOC και την ADQ για την ίδρυση 

της Συμμαχίας Υδρογόνου του Άμπου Ντάμπι (Abu Dhabi Hydrogen Alliance), η οποία στοχεύει να 

καθιερώσει τα ΗΑΕ ως ηγέτη στο υδρογόνο και να οικοδομήσει μια οικονομία πράσινου υδρογόνου. 

Τρίτον, η Σύνοδος εστίασε στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες αγορές, όπου υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
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ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Τα μέλη του Δικτύου φιλοδοξούν να αυξήσουν τις 

επενδύσεις τους σε ΑΠΕ σε αυτές τις αγορές, εάν εφαρμοστούν οι ορθές πολιτικές και κίνητρα.  

Σε πρακτικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις πολιτικής 

του, μέσω μιας ποικιλίας μέτρων, όπως η επένδυση σε ταμεία που σχετίζονται με το κλίμα, η υιοθέτηση 

επενδυτικών στρατηγικών μείωσης των εκπομπών, η θεσμοθέτηση πολιτικών ESG (περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και διακυβέρνησης) και η διαμόρφωση καλύτερης κατανόησης των επιπτώσεων αλλαγής του 

κλίματος στα υπάρχοντα χαρτοφυλάκια τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, τα μέλη του 

Δικτύου συμμετείχαν σε ανταλλαγές ομοτίμων σχετικά με τεχνικές ικανότητες, όπως σε σχέση με το 

αποτύπωμα άνθρακα και την εφαρμογή των συστάσεων της TCFD. Μάλιστα, τον Ιούνιο, το Υπερταμείο 

φιλοξένησε διήμερες συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στην Αθήνα για μέλη του Δικτύου. 

Τα μέλη, τέλος, εξέφρασαν επίσης την πρόθεσή τους να μετατρέψουν το Δίκτυο σε μόνιμο οργανισμό 

για την υποστήριξη των συλλογικών προσπαθειών τους. 
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