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Economische ontwikkelingen in 

Vietnam 

Vietnam beleefde de afgelopen twintig jaar 

een enorme economische opmars. Volgens de 

Asian Development Bank groeit het bruto 

nationaal product (bnp) in 2019 met 6,8%. Een 

vergelijkbare groei was ook al te zien in 2018 

en 2017. De Standard Chartered Bank 

verwacht dat Vietnam in 2019 de snelst 

groeiende economie van Zuidoost-Azië zal zijn.  

Deze snelle groei laat zijn sporen na: steden 

ontwikkelen zich razendsnel, welvaart neemt 

toe en armoede neemt af. Volgens de 

Wereldbank leefde in 2010 ruim 20% van de 

Vietnamezen in armoede. In 2016 was dat nog 

maar 9,8%. De economische opmars spoort 

bovendien veel Vietnamezen aan om een eigen 

bedrijf te beginnen.  

Veranderingen 

Een goed uitgebalanceerd macro-economisch 

beleid heeft de stabiliteit en het 

beleggersvertrouwen helpen herstellen, 

waarbij de groei wordt aangedreven door een 

golf van buitenlandse directe investeringen en 

exportgerichte productie. 

 

Wil Vietnam mee gaan in de vaart der volkeren 

dan zal het moeten doorgaan met het 

ontwikkelen van een meer dynamische 

markteconomie, een die wereldwijd kan 

concurreren en duurzame groei op de lange 

termijn kan opleveren. Ondanks opmerkelijke 

resultaten bij het terugdringen van armoede 

blijven er serieuze uitdagingen bestaan, zoals 

inkomensverschillen en sociaaleconomische 

achterstanden van etnische minderheden en 

andere kwetsbare groepen. 

Factsheet midden- en kleinbedrijf in Vietnam 

 

Kleine bedrijven vormen de 

ruggengraat van de Vietnamese 

economie. Een key factor om het 

midden en kleinbedrijf (mkb) te 

financieren is via 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 in Vietnam. 

 



   Oikocredit Nederland             |             26/2/2019          |              2/4 

 

Handelsconflict 

Het handelsconflict tussen China en de 

Verenigde Staten heeft invloed op de 

economie van Vietnam, dat grotendeels 

afhankelijk is van export. Volgens economen 

van onder meer de Asian Development Bank 

kan de impact zowel positief als negatief zijn. 

Positief omdat bedrijven hun productie naar 

Vietnam verplaatsen. Ook wordt het voor de 

VS aantrekkelijker om producten in Vietnam te 

kopen, in plaats van in China. Negatief omdat 

het kan leiden tot protectionisme en omdat 

veel Vietnamese bedrijven onderdelen 

produceren voor Chinese bedrijven. Neemt de 

export bij deze Chinese bedrijven af, dan zullen 

ook Vietnamese bedrijven daar last van 

hebben, waarschuwen experts. 

 

Nederland en Vietnam 

Nederland is het vijfde belangrijkste exportland 

van goederen naar Vietnam, meer nog dan 

bijvoorbeeld Duitsland. Nederland staat op de 

26e plaats van landen die invoeren vanuit 

Vietnam.  

 

Plaats van het midden- en 

kleinbedrijf in Vietnam 

De rol van het midden- en kleinbedrijf in de 

economie van Vietnam is erg belangrijk. 

Volgens statistieken van het Vietnamese 

Ministerie van Planning en Investeringen (MPI) 

dragen mkb-ondernemingen 40-50% bij aan 

het bnp. Op basis van onderzoek van de 

Economische en Sociale Commissie van de 

Verenigde Naties voor Azië en het Pacifische 

gebied hebben mkb-ondernemingen 77% van 

de Vietnamese beroepsbevolking in dienst.  

 

Microfinanciering in Vietnam 

Microfinanciering is een belangrijk onderdeel 

van het financiële stelsel in Vietnam en een van 

de meest effectieve instrumenten voor 

armoedebestrijding. De belangrijkste afnemers 

van microfinanciering zijn mensen met lage 

inkomens en kwetsbare groepen in de 

samenleving, vooral vrouwen. Er zijn 52 

microfinancieringsinstellingen in Vietnam.  

 

Wat doet Oikocredit 

In Vietnam werkt Oikocredit samen met twee 

microfinancieringsinstellingen. Bij deze 

partners heeft Oikocredit ruim € 4 miljoen aan  

kapitaal uitstaan. De twee partners hebben 

samen 120.018 klanten. Bij alle Vietnamese 

partners is de overgrote meerderheid (meer 

dan 90%) van de leningnemers vrouw en 

Ngo Thi Tu kon met microkrediet 

manden van bamboe maken 
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levend op het platteland. Naast het 

verstrekken van financiering heeft Oikocredit 

een zogeheten financing-plus-benadering: het 

aanbieden van capaciteitsopbouw om de 

zelfredzaamheid verder te bevorderen. 

Voorbeelden 

Thanh Hoa Microfinancieringsinstelling (Thanh 

Hoa) is een toonaangevende 

microfinancieringsinstelling (MFI) in Noord- en 

Centraal-Vietnam. Het biedt leningen, 

spaarproducten en 

microverzekeringsproducten aan 

achtergestelde en ondernemende vrouwen in 

de provincie Thanh Hoa. 

Thanh Hoa werd opgericht in 1999 als 

kredietprogramma van Save the Children. 

In 2014 werd Thanh Hoa de derde MFI in 

Vietnam die gereguleerd werd. Thanh Hoa 

Microfinance-instelling is sinds 2015 een 

partner van Oikocredit.  

Tinh Thuong One-member Limited Liability 

Microfinance Institution (TYM) is een MFI met 

een sterk sociaal profiel. TYM is actief op het 

platteland en in stedelijke gebieden in tien 

provincies rond de stad Hanoi. De MFI 

verstrekt leningen aan bedrijven, voor 

investeringen, en consumptieve leningen. 

Daarnaast zijn er spaar- en 

verzekeringsproducten. In 2010 werd TYM, als 

eerste microfinancieringsinstelling (MFI) in het 

land, erkend door de Staatsbank. 

TYM is sinds 2008 een partner van Oikocredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microkredietonderneemster Hoang: “We 

hebben nu een goed inkomen en onze 

kinderen kunnen naar school” 
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Over Oikocredit 

 

Oikocredit is een internationaal opererende impact investor. Oikocredit verstrekt financiële 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.  

 

 

Oikocredit Nederland 

Arthur van Schendelstraat 550 

3511 MH Utrecht 

030 234 10 69 

info@oikocredit.nl 

www.oikocredit.nl 
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