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Σύνοψη Μελέτης Αξιολόγησης του
JESSICA για την Κύπρο
Ανάγκη για την Υλοποίηση του JESSICA στην Κύπρο
To JESSICA είναι ένας στρατηγικά σηµαντικός χρηµατοοικονοµικός µηχανισµός υλοποίησης του
Άξονα Προτεραιότητας 5: « Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Συγκεκριµένα, ο τρίτος
γενικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αναφέρεται στη «∆ηµιουργία βιώσιµων
κοινοτήτων στις αστικές περιοχές και την ύπαιθρο». Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» αποτελεί ένα από τα δύο προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Το JESSICA παρέχει τους χρηµατοοικονοµικούς µηχανισµούς για τη
διοχέτευση χρηµατικών πόρων σε Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης µε σκοπό την επαναλαµβανόµενη
χρηµατοδότηση ολοκληρωµένων σχεδίων αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης, για
πραγµατοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί.
Η Κύπρος µπορεί να ωφεληθεί από το JESSICA στην αντιµετώπιση διαφόρων ζητηµάτων που
αντιµετωπίζει σήµερα όπως για παράδειγµα την αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών και την
ενδυνάµωση της δηµόσιας υποδοµής.
Υπάρχουν εµφανείς ανεπάρκειες στην αγορά καθώς επίσης και ρίσκο, παράγοντες που καθιστούν
τα έργα παρεµβάσεων ως µη αποδεκτές επενδύσεις για τον ιδιωτικό τοµέα. Στον παράγοντα ρίσκου
περιλαµβάνονται, αβέβαιη ζήτηση, νέα ή ανερχόµενη τεχνολογία και µακροχρόνιες αποδόσεις των
επενδύσεων.

∆ραστηριότητες για την Εφαρµογή του JESSICA στην Κύπρο
Στα πλαίσια της µελέτης, που έχει διενεργηθεί µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, περιγράφονται συνολικά δεκαπέντε έργα ως πιθανοί δέκτες χρηµατοδότησης από το
JESSICA. Τα έργα αυτά αξιολογήθηκαν µε συγκεκριµένα κριτήρια ως προς την καταλληλότητα τους
για χρηµατοδότηση από το JESSICA. Για τους σκοπούς της µελέτης, έχουν επιλεχθεί ανάµεσα από
όλα τα έργα που έχουν προταθεί από τους διάφορους φορείς µε τους οποίους έγιναν επαφές, πέντε
έργα για τα οποία έχουν αναπτυχθεί προκαταρτικές µελέτες. Οι µελέτες αυτές έχουν διενεργηθεί
καθαρά για τους σκοπούς της µελέτης µε απώτερο σκοπό την ανάδειξη του τρόπου µε τον οποίο θα
µπορεί το JESSICA να εφαρµοστεί στην Κυπριακή πραγµατικότητα. Η επιλογή των πέντε έργων έχει
γίνει χωρίς οποιαδήποτε προκατάληψη ως προς τα υπόλοιπα έργα. Τρία από τα έργα αυτά αφορούν
θέµατα αστικής αναζωογόνησης και τα άλλα δύο αφορούν στους σηµαντικούς τοµείς των µεταφορών
και της εξοικονόµησης νερού µέσω βελτιωµένου δικτύου διανοµής.
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Οι φορείς που εµπλέκονται άµεσα µε την ανάπτυξη των αστικών περιοχών και την ενδυνάµωση της
δηµόσιας υποδοµής, και που συµµετείχαν στην µελέτη που διενεργήθηκε, έχουν εκφράσει έντονο
ενδιαφέρον ως προς την υποστήριξη του JESSICA. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι για
την πλήρη αξιολόγηση των έργων ως προς την καταλληλότητα τους για χρηµατοδότηση από το
JESSICA θα απαιτηθούν περισσότερες πληροφορίες και περαιτέρω ανάλυση. Αναµένεται ότι κατά τη
διάρκεια των δυο επόµενων χρόνων θα προκύψουν ακόµη περισσότερα έργα , ενώ παράλληλα, έργα
που έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της µελέτης αναµένεται να είναι τεχνικά ώριµα για την
υλοποίηση και χρηµατοδότησή τους από το JESSICA.
Από τη µελέτη έχει προκύψει ότι ένας καθοριστικός παράγοντας ως προς την εξεύρεση έργων που θα
εµπίπτουν στο πλαίσιο του JESSICA είναι η ξεκάθαρη και έµπρακτη δέσµευση της Κυβέρνησης να
προχωρήσει στην υλοποίηση του JESSICA. Βήµατα προς αυτή τη κατεύθυνση θα παίξουν ρόλο
“καταλύτη” ενθαρρύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίµανση έργων σε έτοιµες προτάσεις για
αναζήτηση χρηµατοδότησης για την υλοποίησή τους. Στα αρχικά στάδια εφαρµογής του JESSICA θα
πρέπει να δοθεί έµφαση στην παροχή στήριξης προς τους εµπλεκόµενους φορείς του δηµόσιου
τοµέα για την περαιτέρω επεξεργασία και εξέλιξη των ιδεών τους.

Προσέγγιση στην Εφαρµογή του JESSICA
Το JESSICA δεν αποτελεί υποκατάστατο των µη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που παρέχονται στα
Κράτη Μέλη από την ΕΕ. Οι χρηµατοδοτήσεις που γίνονται µέσω του JESSICA γίνονται µε στόχο την
υποστήριξη έργων προς όφελος των αστικών περιοχών, που έχουν οικονοµικά οφέλη αλλά δεν
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τους συνηθισµένους χρηµατοοικονοµικούς µηχανισµούς λόγω
διάφορων παραγόντων, όπως π.χ. το ρίσκο που προκύπτει από αβέβαιη ζήτηση, τεχνικά θέµατα που
σχετίζονται άµεσα µε το έργο, µακροχρόνια απόδοση των επενδύσεων κλπ.
Το πρώτο στάδιο της εφαρµογής του JESSICA, είναι η δηµιουργία Ειδικού Ταµείου Χαρτοφυλακίου
(Holding Fund) το οποίο θα επικεντρωθεί στην διαµόρφωση συγκεκριµένων στόχων και κριτηρίων
που θα αποβλέπουν στην ανάπτυξη, εκτίµηση και µετέπειτα προώθηση κεφαλαίων σε ένα ή και
περισσότερα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Funds) που θα ενεργήσουν ως
«οχήµατα παράδοσης» των κεφαλαίων αυτών στα έργα που θα επιλεχθούν για χρηµατοδότηση. Η
∆ιαχειριστική Αρχή έχει την επιλογή να αναθέσει τη διαχείριση του Ταµείου Συµµετοχών στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ή σε άλλους παρόµοιους υποψήφιους οργανισµούς)
αποκοµίζοντας έτσι την απαραίτητη τεχνογνωσία και τη γνώση βέλτιστων πρακτικών για την
εφαρµογή του JESSICA.
Το Ειδικό Ταµείο Χαρτοφυλακίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του JESSICA. Ως
εναλλακτικό σχέδιο δράσης, η ∆ιαχειριστική Αρχή έχει την επιλογή να προχωρήσει άµεσα στη
δηµιουργία Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση, η ∆ιαχειριστική Αρχή πρέπει να έχει
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την σιγουριά είτε ότι οι συνθήκες αγοράς για αυτού του είδους το «επενδυτικό όχηµα» είναι
ικανοποιητικά αναπτυγµένες, είτε να βεβαιωθεί ότι τέτοιοι µηχανισµοί ήδη υπάρχουν και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν άµεσα. Η άµεση δηµιουργία Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης έχει το ίδιο επιθυµητό
αποτέλεσµα, την υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης και την διάθεση των χρηµατοοικονοµικών
πόρων σε έργα. Επίσης, το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης είναι δυνατόν να παρέχει απευθείας την
απαραίτητη βοήθεια στους παράγοντες της αγοράς υποβοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη ιδεών και
στην υλοποίηση διαφόρων έργων. Παρόλα αυτά, σε αγορές όπως η Κύπρος όπου δεν υπάρχει η
εµπειρία δηµιουργίας Ταµείων Αστικής Ανάπτυξης υπάρχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα στη
δηµιουργία Ταµείου Συµµετοχών.
Ανεξάρτητα από την απόφαση δηµιουργίας ή µη Ειδικού Ταµείου Χαρτοφυλακίου, και λαµβάνοντας
υπόψη το µικρό µέγεθος της Κύπρου και άλλους πιθανούς περιορισµούς στην αρχική κατανοµή των
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην πρωτοβουλία JESSICA, η
µελέτη εισηγείται τη σταδιακή δηµιουργία ενός εθνικού Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης.
Ένα κρίσιµο ζήτηµα για την επιτυχία της πρωτοβουλίας JESSICA, είναι το ύψος της αρχικής
επένδυσης στα πρώτα στάδια εφαρµογής του JESSICA. Το αρχικό ύψος της επένδυσης είναι ένας
παράγοντας που πιθανόν να επηρεάσει τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο Ταµείο Αστικής
Ανάπτυξης. Θα πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά µέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν τη συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα προσελκύοντας έτσι επιπρόσθετες επενδύσεις που θα «µοχλεύσουν» τα διαθέσιµα
κεφάλαια.

Πορίσµατα της Μελέτης
Η µελέτη εντόπισε κατάλληλα έργα που συνάδουν µε τους στόχους της εθνικής αναπτυξιακής
πολιτικής στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, αλλά απαιτείται χρόνος για να ωριµάσουν
ως επενδυτικές ευκαιρίες. Το JESSICA διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στις περιπτώσεις όπου τα
αναπτυξιακά έργα δεν επιδεικνύουν δυνατότητες για ισχυρές αποδόσεις, αλλά η συµµετοχή του
δηµόσιου τοµέα µετριάζει τους κινδύνους, προσελκύοντας έτσι τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα.
Η δοµή εφαρµογής του JESSICA που προτείνεται στην παρούσα µελέτη εντοπίζει διάφορες
ανεπάρκειες της αγοράς σε σχέση µε επενδύσεις σε αστικά έργα, έργα ανάπτυξης υποδοµών και
έργα που επιδεικνύουν µακροχρόνιες αποδόσεις των επενδύσεων.
Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο και η δοµή του Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης είναι δύο παράγοντες οι
οποίοι απαιτούν περαιτέρω ανάλυση για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που πιθανόν να
προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του JESSICA. Ήδη άρχισε η ανάπτυξη συµπληρωµατικής
µελέτης ανάλυσης του νοµικού πλαισίου.
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