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CASE STUDY: SLOVAKIA - SLOVSEFF

The Slovak Sustainable Energy Financing Facility (SlovSEFF) is a credit line 
provided by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
through local banks aimed at promoting sustainable energy investments in the 
Slovak Republic’s private sector. It was one of the first in a series of SEFF 
facilities implemented by the EBRD over recent years to encourage energy 
efficiency and renewable energy projects with private industrial companies and 
housing associations. SlovSEFF intends to channel financing to sustainable 
energy projects reducing GHG emissions and also aims at transferring and 
building expertise among banks and companies related to sustainable energy 
investments. This is done by providing loans (EUR 20,000 – 2,500,000) and 
incentive payments in case of successful competition and verification of a 
project. Integral to the project design is also supplemental grant funding (EUR 
30 million) for technical assistance which is free to borrowers and assumed to 
be one of the success factors of the facility.
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CASE STUDY: SLOVAKIA - SLOVSEFF

• Projects have been financed in different sectors, with the largest uptake 
in the housing sector (accounting for 61% of the funds) followed by 
industry-related projects (27%) and few investments in renewables 
(12%). 

• http://www.slovseff.eu/index.php/en/

http://www.slovseff.eu/index.php/en/


• To accelerate its efforts in favor of the energy transition, BNP Paribas 

will invest €100 million in innovative startups by 2020. 

• The Group also plans to boost its total funding for renewable 

energies from €9.3 billion in 2016 to €15 billion by 2020.

• To reach these goals, BNP Paribas works to direct financing and 

investment flows into activities that benefit the energy transition.

• At the end of 2016, the total amount of loans issued by BNP Paribas and 
contributing to the Sustainable Development Goals reached €135 billion.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
HTTPS://GROUP.BNPPARIBAS/EN/HOTTOPICS/CLIM
ATE-ACTIONS/BRIEFING

https://group.bnpparibas/en/hottopics/global-goals


ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ (SHARED 
SAVINGS CONTRACT) (I)

Πελάτης

ΧρηματοδότηςESCO

ΔΑΝΕΙΟ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΜΕΡΙΔΙΟ (%) ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ

Διενέργεια ενεργειακού 
ελέγχου
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• Σε αυτό το μοντέλο η ESCO αναλαμβάνει και τον τεχνολογικό και τον
δανειοληπτικό ή χρηματοδοτικό κίνδυνο.

• Η ESCO αποπληρώνει το δάνειο από την εξοικονόμηση που επέρχεται
στον πελάτη.

• Το μερίδιο από την εξοικονόμηση που θα καταβάλλεται από τον
πελάτη στην ESCO πρέπει να ξεπερνά το κόστος αποπληρωμής του
δανείου (δόσεις). Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στην ΣΕΑ από την
ESCO, χωρίς ο πελάτης να έχει μεγάλη διαπραγματευτική ευελιξία.
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Σύμβαση Εξοικονόμησης από Κοινού (shared savings 
contract) (II)



• Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από τρίτους (π.χ. η ESCO να
πάρει δάνειο από τράπεζα όταν δεν διαθέτει τους απαραίτητους
οικονομικούς πόρους ή να εξεύρει άλλους τρόπους
χρηματοδότησης).

• Αυτό το μοντέλο ΣΕΑ είναι κατάλληλο για μεγαλύτερες και
εδραιωμένες ESCO, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν
καλύτερους όρους δανειοληψίας.

• Η κυριότητα του εξοπλισμού παραμένει στην ESCO μέχρι τη λήξη
της ΣΕΑ.

Β. Σύμβαση Εξοικονόμησης από Κοινού (shared savings 
contract) (IIΙ)
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Β. Σύμβαση Εξοικονόμησης από Κοινού (shared savings 
contract) (V)

ESCO

• Αναλαμβάνει τον 
τεχνικό κίνδυνο και 
εκτίμηση της 
εγγυημένης 
εξοικονόμησης 
ενέργειας

• Αναλαμβάνει την 
αποπληρωμή του 
δανείου (αν δεν 
διαθέτει ίδια 
κεφάλαια)

Πελάτης

• Αναλαμβάνει να 
καταβάλει συνήθως 
κάθε μήνα τη 
συμφωνημένη 
εξοικονόμηση στην 
ESCO

Χρηματοδότης

• Αναλαμβάνει τον 
κίνδυνο του 
δανεισμού και 
σωστής 
αποπληρωμής του 
δανείου από την 
ESCO
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ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΩΝ

• Νεοσύστατες εταιρείες ή εταιρείες που δεν έχουν εκπονήσει άλλες Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 
ESCOs.

• Δεν έχουν ελεγμένους λογαριασμούς (τραπεζική απαίτηση)

• Δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν εμπράγματες εξασφαλίσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και απουσία 
εγγυήσεων από τρίτους (κυβερνητική εγγύηση)

• Αδυναμία των Τραπεζών πρώτον στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ESCOs, και κατά δεύτερον να 
δανειοδοτήσουν τα έργα.

• Μελλοντικές τιμές ενέργειας, θεωρείται μεγάλο ρίσκο η μεταβολή των τιμών στην περίπτωση εισαγωγής 
του φυσικού αερίου στην Κύπρο.
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