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 Kenya 

BBOXX eguzki-energiaren hornitzaile bat da, egoitza Britainia Handian duena. 2010ean sortu zuten 

ingeniaritzako hiru gradudunek. BBOOX Afrikako erkidego eta enpresei ingurumenarekiko 

erantzuleak diren konponbide iraunkorrak emateko sortu zen. Munduan, 1000 milioi pertsona baino 

gehiagok ez dute elektrizitaterako sarbiderik; hortaz, askok argiztapen-metodo garestiak eta 

arriskutsuak erabili behar dituzte, besteak beste, argizariak, diesel bidezko sorgailuak eta keroseno 

lanparak. Keroseno lanparak, zehazki, oso arriskutsuak dira; izan ere, lurrun toxikoak igortzen dituzte 

eta ondorio larriak dituzten halabeharrezko suteak eragin ohi dituzte, bai eta erredurak eta heriotzak 

ere. 

Enpresak etxeko eguzki-sistema berritzaileak diseinatu, fabrikatu, finantzatu eta banatzen ditu 

garapen bidean dauden herrialdeetako erkidegoetarako. Ekipoek kerosenoaren, argizarien eta 

baterien erabilera ordeztu dute; horrela, kostuak eta karbono-igorpenak murrizten dira. Bezero 

gehienek hiru urteko epeko salmenta-akordio baten bidez ordaintzen dute ekipoa; hori hilero 

ordaintzen da ordaintzeko sistema mugikor baten bidez. 

 

2015eko hirugarren hiruhilekoan, Oikocredit eta BBOXX elkartu ziren titulizazio-erabaki baten bidez, 

saretik kanpoko eguzki-energiarentzat Afrikan. Inbertsioa egiteko unea Afrikan etxeko eguzki-

sistemak finantzatzeko titulizazioa erabiltzen zen lehenengo aldia izan zen. Titulizazio-egitura 

ibilgailu berezi bat sortzearen bidez ezarri zen: BBOXX DEARs izeneko enpresa bat; horrek etxeko 



eguzki-sistemak kuotetan erosi zituzten BBOXXen bezeroen kontratuak biltzen ditu. BBOXX DEARs 

erakundeak ordaindukoak igortzen ditu eta Oikocrediteri saltzen dizkio. Ordaindukoen balioa 

kobratzeke dauden bezeroen kontratuetan oinarritzen da. 

Kontratu horiek saltzean, BBOXX erakundeak kapitala lortzen du sare elektrikoetarako sarbide 

mugatua edo sarbiderik ez duten etxeei 1200 etxeko eguzki-sistema berri inguru hornitzeko. Horrela, 

700 pertsona onuradun daude. 

2010. urtetik, enpresak 55 000 eguzki-ekipo saldu zituen; horrek eragina izan zuen 35 herrialdetako 

275 000 pertsonen bizitzan. Hala, energia seguruagoa hornitu zitzaien, sareko azpiegitura 

elektrikorik errekeritzen ez duena. BBOXXen 160 langile daude, gehienak Kenya eta Ruandako 

erdialdeko eskualdeetan. Langile horiek sistemak saltzen, instalatzen eta mantentzen laguntzen 

dute. 

 

Bazkideari buruzko informazioa: 

EGITATEAK 

52,579,270 KESeko mailegua  

Sektorea:  Renewable energy  

Azpisektorea: Production Inputs/Working Capital  

Azken berrikuspenaren data: 2016ko apirilaren 7a 

 

 


