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FACTSHEET    Midden- en kleinbedrijf in india 
 

Het midden- en kleinbedrijf is zeer 

belangrijk voor de economie van 

India. Een key factor om het MKB te 

financieren is microkrediet. 

Oikocredit heeft meer dan 40 jaar 

ervaring met wereldwijde 

investeringen in zowel 

microfinanciering als midden- en 

kleinbedrijf. In deze factsheet geven 

we een overzicht van de sector. 
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Economische ontwikkelingen in 

India 

India behoort tot een van de snelst groeiende 

economieën ter wereld. In de 21e eeuw maakt 

India een economische groeispurt door. De 

groeipercentages zijn hoog, al lijkt dat de 

laatste jaren weer wat af te zwakken. De 

percentages over 2011, 2012 en 2013 zijn 

achtereenvolgens 6,3%, 3,2% en 3,8%. Het 

inkomen per hoofd van de bevolking bedroeg 

in 2013 $4.000. 

 

Betrouwbare cijfers over de werkloosheid zijn 

eigenlijk niet te krijgen. Men schat dat circa 

een derde van de beroepsbevolking geheel of 

gedeeltelijk werkloos is (officieel 8,8% in 

2013). Door de hoge jaarlijkse toename van de 

beroepsbevolking met miljoenen tegelijk, lijkt 

het werkloosheidsprobleem alleen maar toe te 

nemen. 

 

De Indiase economie is zeer divers, met veel 

regionale en structurele verschillen. Enerzijds 

behoort India tot de tien meest 

geïndustrialiseerde landen ter wereld, met 

een hoog technologisch niveau op gebieden 

als ruimtevaart, kernenergie en 

satellietcommunicatie. Aan de andere kant is 

nog een groot gedeelte van de bevolking 

afhankelijk van de vaak kleinschalige 

landbouw. Het gebied rondom Mumbai is al 

decennia lang een belangrijk industrieel en 

commercieel centrum. Rond Bangalore heeft 

zich een soort Indiase ‘Silicon Valley’ 

ontwikkeld. Veel economische activiteiten 

vinden ook plaats rond de steden New Delhi 

en Madras. Arme staten zijn Bihar, Madhya 
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Pradesh en delen van Oost- en Noordoost-

India. 

 

Plaats van het midden- en 

kleinbedrijf in de economie van 

India 

Kleine ondernemers zijn belangrijk voor de 

banen in India. De omvang van de kleine 

ondernemers in vergelijking met grote 

ondernemers is, in vergelijking met andere 

landen in een vergelijkbare ontwikkelingsfase, 

groot. Meer dan 90% van de ondernemers en 

vestigingen in de verwerkende industrie in 

India vallen in de categorie kleine 

ondernemingen. Meer dan 80% van de 

werkgelegenheid wordt gegenereerd door 

kleine ondernemingen in de niet-

georganiseerde sector. Het grote aandeel van 

kleine ondernemingen in de werkgelegenheid 

is aanhoudend en is in de loop van de tijd 

toegenomen.  

 

De bijdrage van kleine ondernemingen aan de 

output, ondanks de kleine omvang en schaal 

waarop zij werken, is ook aanzienlijk. Meer 

dan 30% van het BNP wordt gegenereerd door 

de kleine ondernemers.  

 

Microfinanciering in India 

In India is een sterke groei van 

microfinanciering. De afgelopen jaren 

groeiden de kredietportefeuilles van 

gereguleerde microfinancieringsinstellingen 

(MFI’s) met 84%; het aantal klanten groeide 

met 44%. De groei van de leningen is sterk 

geconcentreerd in een paar MFI's; 22 van de 

71 geregistreerde MFI’s hebben een 

portefeuille van meer dan $ 73 mio en deze 

vertegenwoordigen 90% van de sector.   

 

 

 

De volgende bedreigingen spelen een rol in de 

sector: 

- Het midden- en kleinbedrijf is voor 

een groot deel afhankelijk van 

microfinanciering. Druk op de 

microfinancieringsproducten kan op 

de hele sector van invloed zijn. 

- Druk in afgelegen regio's: In 2006 

waren er, geïsoleerde, incidenten van 

zelfmoorden, naar aanleiding van 

overkreditering, in de districten Kolar, 

Krishna en Nizamabad. Ze werden 

onder controle gebracht, maar ze 

waren voorlopers van de crisis van 

2010.  

- Druk in een geografisch gebied kan 

zich als een domino-effect verspreiden 

en bijvoorbeeld van invloed zijn op 

lokale verkiezingen.    
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In vergelijking met 2010 zijn er betere 

maatregelen gekomen voor klantbescherming: 

caps op de grootte van financiering, 

aflossingsfrequentie, marges en debetrentes.  

Hoewel er zorgen blijven, is er geen reden tot 

paniek. Het district Bengaluru heeft 

bijvoorbeeld de grootste portefeuille, maar 

aangezien daar ook de stad Bengaluru ligt zijn 

er meerdere mogelijkheden om te lenen.  

 

Wat doet Oikocredit 

Van alle landen waarin Oikocredit actief is met 

financiering en capacity building is India veruit 

het grootste met in totaal € 100 miljoen 

geïnvesteerd vermogen. Het gaat daarbij om 

zowel leningen als equity aan MFI’s, 

landbouwprojecten en duurzame energie.  

In India werkt Oikocredit samen met 52 

partners: hieronder zijn 42 MFI’s, 4 projecten 

rond duurzame energie en 3 

landbouwprojecten (en 3 overige sectoren). 

Oikocredit kiest ervoor – vanwege de 

beschreven bedreigingen – om risico zoveel 

mogelijk te spreiden. Dus niet een paar grote 

MFI’s financieren, maar meerdere kleinere. 

Naast het verstrekken van financiering heeft 

Oikocredit een zogeheten financing-plus-

benadering: het aanbieden van zogeheten 

capaciteitsopbouw om de zelfredzaamheid 

verder te bevorderen. 

 

Voorbeelden 

Annapurna Microfinance Pvt. Ltd (AMPL), 

opgericht door ontwikkelingsorganisatie 

People's Forum in 2010, verstrekt leningen 

aan vrouwen in de staat Odissa en het 

naburige Chhattisgarh, waardoor deze 

vrouwen in staat zijn om sociaal en 

economisch onafhankelijk te worden. AMPL 

gebruikt de investering van Oikocredit voor 

leningen aan agrarische activiteiten, kleine 

ondernemingen in de textielindustrie en kleine 

handel. Daarnaast wordt financiering verstrekt 

voor een veilig water-en-sanitatieproject. 

AMPL is sinds 2010 een partner van 

Oikocredit. Men heeft 1.142.831 klanten 

waarvan 88% op het platteland. 

 

Punam Energy Private Limited (PEPL) is 

opgericht in 2009 en gevestigd in Kolkata. 

PEPL biedt gedecentraliseerde 

energieoplossingen aan huishoudens en 

instellingen die niet aangesloten zijn op 

elektriciteitsnet, middels verschillende vormen 

van zonne-energie. Alle producten worden op 

de markt gebracht onder de merknaam 

ONergy. Tot op heden heeft PEPL meer dan 

250.000 levens op het Indiase platteland 

beïnvloed door het aanbieden van dergelijke 

producten. Punam Energy Private Limited 

(PEPL) is sinds 2016 een partner van 

Oikocredit. 

 

Over Oikocredit 

Oikocredit is een internationaal opererende 

impact investor. Oikocredit verstrekt financiële 
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diensten in Azië, Afrika en Latijns Amerika en 

ondersteunt organisaties om het leven van 

mensen of gemeenschappen met een laag 

inkomen in die landen duurzaam te 

verbeteren.  

Oikocredit financiert deze activiteiten door 

beleggers aan te trekken via 

steunverenigingen in 13 landen in Europa, 

Noord-Amerika en Japan. Oikocredit 

Nederland is een van deze verenigingen. Het 

doel van Oikocredit Nederland is om 

bekendheid te geven aan het internationale 

werk van Oikocredit en beleggers uit te 

nodigen om hun geld toe te vertrouwen aan 

het Oikocredit Nederland Fonds. Oikocredit 

streeft daarbij naaR een drievoudig 

rendement: sociaal, ecologisch en financieel. 

Meer informatie op: www.oikocredit.nl 
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