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Toen China uitgroeide tot wereldleider in digitale betalingen, 
stonden de meeste buitenlandse investeerders aan de zijlijn. Maar 
nu zit India midden in een fintech-revolutie en grijpen ze hun 
kans. De beursgang van het Indiase betaalplatform Paytm moet de 
grootste in de Indiase geschiedenis worden.
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Een medewerker van BharatPe probeert een winkeleigenaar in New Delhi te overtuigen van de voordelen van een
universeel systeem met QR-codes, dat klanten in staat stelt met een betaalapp naar keuze te betalen.  Foto: Anindito
Mukherjee/Bloomberg

Indiaas betaalplatform Paytm gaat naar de beurs

Alibaba, Softbank en het investeringsbedrijf van Warren Buffet profiteren
daarvan

Het aantal digitale transacties in India groeit sterk, mede door de coronapandemie

Investeerders keren zich af van China en investeren steeds meer in Indiase
fintechs

India heeft met 1,4 miljard inwoners de op een na grootste bevolking ter
wereld. Het aantal online-betalingen en digitaal afgesloten leningen neemt er
razendsnel toe en ook buitenlandse investeringen stromen met ongekende
snelheid naar de Indiase financiële technologiesector.

In het kort
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Hoe snel moet maandag blijken, als het Indiase betaalplatform Paytm naar de
beurs gaat. Het bedrijf, waar Berkshire Hathaway van Warren Buffett, het
Chinese Alibaba en de Japanse Softbank Group belangen in hebben, mikt op
een beurswaarde van $2,2 mrd – waarmee het de grootste beursgang in de
Indiase geschiedenis zou zijn.

In het financiële jaar dat in maart 2021 eindigde behaalde Paytm een omzet van
28 mrd roepie; het verlies was geslonken, van 29,4 mrd roepie in het
voorgaande jaar tot 17 mrd roepie.

Berkshire Hathaway, nam in 2018 voor $300 mln een belang van bijna 3% in
Paytm nam zou bij een beurswaarde van $2,2 mrd een rendement van ongeveer
70% behalen. Ook andere investeerders zouden binnenlopen.
Investeringsbanken – zoals Goldman Sachs, dat de beursgang van Paytm
begeleidt – versterken hun aanwezigheid in India en spinnen garen bij de
stortvloed aan nieuwe investeringsovereenkomsten en de enorme
financieringsbehoefte.

Economie draaide op contant geld
Aanjager van die investeringsgolf zijn – indirect - miljoenen Indiase
consumenten zoals Nitu Gore, die als huishoudster in Mumbai ongeveer €2350
per jaar verdient en haar bankrekening al tien jaar niet had gebruikt. Tijdens de
coronapandemie ontdekte ze Google Pay en Paytm en nu doet ze daar al haar
aankopen mee. Het is een spectaculaire ommekeer in een economie die altijd
op contant geld draaide.

Het totaal aan betalingen via het veelgeprezen Indiase nationale digitale
betalingsnetwerk Unified Payments Interface (UPI), waar ruim 230 banken en
20 betaalapps van externe partijen bij zijn aangesloten, is de afgelopen twee
jaar bijna vervijfvoudigd.

Nu China zijn fintech-sector verder de duimschroeven aandraait, wordt India
nog aantrekkelijker. Durfinvesteerders en particuliere
investeringsmaatschappijen hebben dit jaar tot nu toe $6,4 mrd geïnvesteerd in
Indiase fintech-bedrijven, drie keer zoveel als dergelijke bedrijven in China
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ophaalden, aldus Tracxn, een platform dat wereldwijd start-ups en nieuwe
bedrijven volgt.

$6,4 mrd
Durfinvesteerders en particuliere investeringsmaatschappijen investeerden
dit jaar al $6,4 mrd in Indiase fintechs, drie keer zoveel als dergelijke
bedrijven in China ophaalden.

Indiase betaalbedrijven als Paytm concurreren net als Google Pay, Amazon Pay
en PhonePe (eigendom van Walmart) met traditionele banken op de lucratieve
markt van kredietverstrekking, beleggingen en andere financiële
dienstverlening.

Sommigen maken zich zorgen dat consumenten die niet goed met geld kunnen
omgaan te veel lenen, en dringen aan op meer toezicht. Het aantal gevallen
waarbij nieuwe gebruikers bij een onlinebetaling worden opgelicht is inmiddels
zo groot dat de autoriteiten er geen greep meer op hebben.

Voorspelbare regelgeving
Optimisten denken echter dat voor buitenlandse investeerders de
rendementsvooruitzichten van Indiase fintechs beter zijn dan ze in China ooit
zijn geweest – met dank aan de UPI, die in 2016 met steun van de Indiase
centrale bank werd opgezet door een groep aanbieders van private banking. De
UPI bevordert nu de concurrentie, omdat allerlei financiële instellingen er
gebruik van kunnen maken.

Anders dan in China, dat bijna zijn hele fintech-sector overhoophaalt en
bedrijven als de Ant Group van Jack Ma dicht op de huid zit, is de Indiase
regelgeving tot nu toe transparant en voorspelbaar gebleken. Juist door die
strengere Chinese regulering zullen de Indiase fintechs het komende anderhalf
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jaar tussen de $3 mrd en $4 mrd aan extra investeringen kunnen aantrekken,
verwacht Anuj Kapoor van UBS India.

‘Als je in India een bedrijf kunt opbouwen, kun je
het overal’
Vijay Shekhar Sharma, oprichter Paytm

‘De abrupte strenge aanpak van Chinese digitale bedrijven heeft investeerders
kopschuw gemaakt voor de sector van de digitale technologie’, zegt Kapoor.
‘Je ziet het investeringssentiment nu al naar India verschuiven.’
PriceWaterhouseCoopers verwacht dat de totale waarde van alle digitale
transacties in India in maart 2025 de $3 mrd zal bereiken; nu is dat ruim $1,3
mrd.

Ondernemers als Paytm-oprichter Vijay Shekhar Sharma, met hun lef en
doorzettingsvermogen, vormen de motor van de komeetachtige groei van de
fintech-sector in India, een enorm land met miljoenen plaatselijke winkels
waarvan de meeste nooit eerder iets met digitale betalingen van doen hadden.

‘Om in dit land te overleven, moet je heel erg zen zijn’, zei Sharma in 2019 in
een interview. ‘Als je in India een bedrijf kunt opbouwen, kun je het overal.
Wat denk je dat het eerste is wat een Indiaas kind leert? Dat de bus niet per se
stopt bij de bushalte.’ Sharma leerde zichzelf naar eigen zeggen Engels door
naar rockmuziek te luisteren.
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PhonePe, concurrent van Paytm, biedt een digitale portemonee aan waarmee kan worden betaald en geleend.  Foto:
Samyukta Lakshmi/Bloomberg

Ook als de historische beursgang van Paytm een succes wordt, krijgt Sharma
nog een zware dobber aan de concurrentie van Google en Walmart. GooglePay
en PhonePe zijn samen goed voor ruim 85% van alle retailtransacties op de
UPI, deels vanwege de gebruiksvriendelijkheid van hun apps en hun cashback-
acties.

Ook leningen via e-wallet
Daar staat tegenover dat Paytm het grootste deel van de Indiase markt voor
betaalkaartverwerking in handen heeft. En anders dan zijn rivalen heeft Paytm
het voordeel dat het door die bank voor betalingsverwerking de financiële
positie van zijn klanten kent en dus zijn betaaldienst makkelijk kan uitbreiden
met andere vormen van financiële dienstverlening. En dat sluit weer aan bij de
e-wallet van Paytm, waarmee een consument niet alleen van alles kan kopen of
betalen, maar waarmee het bedrijf zijn klanten ook gemakkelijk leningen en
verzekeringen kan aanbieden.



7/8

In India zijn ongeveer 825 miljoen mensen online via hun smartphone;
honderden miljoenen van hen zijn nieuwkomers op internet en de buitenlandse
internetreuzen popelen om hun bankdiensten aan te bieden.

Zo biedt Facebook via zijn netwerk kleine bedrijven bescheiden leningen van
enkele duizenden dollars aan. Klanten van Google Pay kunnen nu direct een
depositorekening openen bij de Indiase Equitas Small Finance Bank. Google
biedt, in samenwerking met fintechstartup Setu, de mogelijkheid om met één
klik een deposito te openen, met een hogere rente dan de grote banken
aanbieden. Amazon heeft een belang genomen in Smallcase Technologies om
een voet aan de grond te krijgen in het vermogensbeheer, en investeert ook in
start-ups die verzekeringen en leningen aanbieden.

Google werkt samen met Indiase banken en
startups, Amazon probeert voet aan de grond te
krijgen in vermogensbeheer, verzekeringen en
leningen in India

Inmiddels zijn er talloze kleinere fintech-bedrijfjes opgericht, zoals StuCred,
dat studentenleningen aanbiedt van $11, of anderen die voor 2 roepie per keer
een taxiritje verzekeren. BharatPe uit New Delhi heeft een universeel systeem
met QR-codes ontwikkeld, waarmee winkeliers digitale betalingen kunnen
accepteren van klanten die met een betaalapp van hun eigen keuze willen
betalen.

De Indiase centrale bank eist dat alle leningen worden verstrekt via een
goedgekeurde instelling met een vergunning. Het betekent dat digitale
kredietverschaffers altijd moeten samenwerken met een bank of andere
goedgekeurde instelling. Maar omdat de fintechs beschikken over
geavanceerde cloudtechnologie en klantendata waarmee ze betrouwbare
risicoprofielen kunnen opstellen, krijgen ze een steeds dominantere positie: ze
kunnen daardoor namelijk tegen zeer lage kosten nieuwe klanten aantrekken.
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Weinig draagkrachtige klanten
Toch zal het totaal van de digitaal afgesloten leningen in 2023 naar 
verwachting toenemen tot $350 mrd, dat is ongeveer de helft van alle leningen 
aan personen of kleine bedrijven, aldus de Boston Consulting Group. Daardoor 
neemt het risico op cybercriminaliteit en afpersing toe, omdat sommige 
kleinere fintechs het hebben gemunt op weinig draagkrachtige klanten, die bij 
banken geen lening kunnen krijgen. Een ander risico is dat financieel 
ondeskundige klanten te hoge leningen afsluiten.

‘Niemand gebruikt nog contant geld’
Nitu Gore, huishoudster in Mumbai, stapte tijdens de coronapandemie van 
het contante geld af

Om de razendsnelle digitale innovatie bij te benen, moet ook het toezicht 
verder worden versterkt, zegt Vivek Belgavi, hoofd van de afdeling fintech van 
PwC India.

Ondanks de risico’s is digitale kredietverstrekking noodzakelijk in een land met 
zo’n 1,4 miljard inwoners waarvan de Wereldbank schat dat slechts ongeveer 
10% van alle volwassenen een lening bij een reguliere bank kunnen krijgen. De 
Indiase fintechexplosie voorziet in die lacune.

‘Ik stop mijn geld liever in Google Pay en Paytm, want met de QR-codes kan 
ik in de winkel ook mijn boodschappen betalen’, zegt Nitan Gore uit Mumbai. 
‘Niemand gebruikt nog contant geld.’


