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Equity for Tanzania Ltd. (EFTA) 

EFTA is in 2005 opgericht door de Britse NGO Equity

for Africa. Na een transformatie in 2015 werd het de 

eerste gecertificeerde leasemaatschappij in Tanzania. 

EFTA verstrekt lease financiering aan het MKB met 

name in de rurale gebieden van het land. EFTA maakt 

gebruik van een innovatieve methode voor 

kredietbeoordeling, waarbij geen onderpand of 

kredietverleden vereist is. EFTA bedient 174 klanten 

met een totale lening-portefeuille van USD 3.4 miljoen. 

Door de relatief kleine schaal van haar activiteiten is de 

organisatie nog niet winstgevend. De uitbreiding van 

het managementteam, verbeterde processen en 

productverbeteringen, geeft EFTA een goede positie 

voor verdere groei.

Sector(en)

Agrarische sector

Bedrag

USD 4 miljoen / ca. EUR 3.5 miljoen lening, uitgekeerd

in de lokale munteenheid, Tanzanian shilling.

Beheerder van FI

Equity for Tanzania Ltd. (“EFTA”) is een financiële 

leasemaatschappij gespecialiseerd in het bedienen van 

MKB en boeren. EFTA is gevestigd in Tanzania en heeft 

haar hoofdkantoor in Moshi en zeven vestigingen in 

het Noorden van het land. 

Verwachte impact

Met de lening zal het DGGF EFTA ondersteunen bij het 

uitbreiden van haar operaties, en het bereiken van de 

schaal die nodig is om andere investeerders aan te 

trekken. De markt waarop EFTA zich richt is 

substantieel onderbediend in Tanzania. Veel MKB’ers

in het land hebben te weinig onderpand en geen 

kredietverleden, wat het een uitdaging maakt om 

toegang te krijgen tot financiering van commerciële 

banken. Door het aanbieden van leaseproducten met 

een lange termijn voor het MKB, dat te groot is voor 

microfinanciering maar dat niet aan de eisen van 

commerciële banken voldoet, adresseert EFTA de 

financieringskloof tussen de USD 10.000 en USD 60.000 

met een focus op agrarische bedrijven. Naar 

verwachting zullen met de lening van het DGGF 

ongeveer 160 MKB’ers worden gefinancierd, waarvan 

een groot deel (circa 90%) zich in de rurale gebieden 

bevindt. 

Website: http://www.efta.co.tz/
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