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Платіжні операції в Індії – споживчі переваги та зміни в політиці
Економічний розвиток має бути доповнений ефективною платіжною-розрахунковою системою. Було здійснено
багато спроб підвищити ефективність платіжно-розрахункових систем в Індії, зокрема, в плані просування
цифрової економіки. Але спостерігається незначний вплив прив’язки платежів до валюти на ці спроби. Зміни в
політиці уряду Індії, спрямовані на демонетизацію валюти більш високого номіналу, дали поштовх цифровим
платежам. Автори висувають гіпотезу про те, що після демонетизації показники ефективності платіжнорозрахункових систем показали незначне або значне відхилення від об’єму та значень, які можуть бути
спрогнозовані на основі історичних даних. За допомогою автоматичного прогнозування часових рядів у програмі
EViews на основі історичних даних про показники з квітня 2011 р. до жовтня 2016 р. було зроблено оцінку
спрогнозованих значень показників за період з листопада 2016 р. до березня 2018 р. Потім за допомогою
двостороннього критерію Стьюдента було зроблено порівняння спрогнозованих значень показників з реальними
їх значеннями для виявлення значної різниці між ними. Автори надають докази того, що політика демонетизації
та, як наслідок, скорочення валютних резервів дали поштовх переходу населення Індії на цифрові платформи, а
також що зростання валютних резервів не призвело до повної зміни політики та споживчих переваг. Виходячи з
цього, можна зробити висновок, що завдяки ефективним змінам у політиці можуть змінитися споживчі переваги,
а в економіці Індії може спостерігатися низький рівень монетизації.
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Платежные операции в Индии – потребительские предпочтения и изменения в
политике
Экономическое развитие должно быть дополнено эффективной платежно-расчетной системой. Было
осуществлено много попыток повысить эффективность платежно-расчетных систем в Индии, в частности, в
плане продвижения цифровой экономики. Но наблюдается незначительное влияние привязки платежей к валюте
на данные попытки. Изменения в политике правительства Индии, направленные на демонетизацию валюты более
высокого номинала, дали толчок цифровым платежам. Авторы выдвигают гипотезу о том, что после
демонетизации показатели эффективности платежно-расчетных систем показали незначительное или
значительное отклонение от объема и значений, которые могут быть спрогнозированы на основе исторических
данных. При помощи автоматического прогнозирования временных рядов в программе EViews на основе
исторических данных о показателях с апреля 2011 г. до октября 2016 г. была сделана оценка спрогнозированных
значений показателей за период с ноября 2016 г. до марта 2018 г. Затем при помощи двустороннего критерия
Стьюдента было сделано сравнение спрогнозированных значений показателей с реальными их значениями для
выявления значительной разницы между ними. Авторы представляют доказательства того, что политика
демонетизации и, как следствие, сокращение валютных резервов дали толчок переходу населения Индии на
цифровые платформы, а также что рост валютных резервов не привел к полному изменению политики и
потребительских предпочтений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что благодаря эффективным изменениям
в политике могут измениться потребительские предпочтения, а в экономике Индии может наблюдаться низкий
уровень монетизации.
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