Яцек Бінда
Цифрова валюта – проблеми визначення інструмента з високим ступенем ризику
Гроші – це загальновизнаний товар, який дає змогу визначати економічну цінність придбаних товарів і послуг та
здійснювати платежі. Динамічний розвиток технологій та соціальні очікування розширили спектр доступних
видів платіжних інструментів, зокрема електронних грошей та криптовалюти. Серед дематеріалізованих
платіжних засобів криптовалюта почала відігравати важливу роль завдяки своїй незалежності від центральних
фінансових установ і високоефективній формі заощадження грошей. У статті надано законне підтвердження
використання криптовалюти у країнах Європейського Союзу та доводиться, що біткойн є фінансовим
інструментом з високим рівнем ризику. Методологія дослідження заснована на огляді наявних правових актів і
літературних джерел (стосовно характеру та функції грошей) та моделі VaR (вартісної міри ризику). Оцінено
рівень ризику криптовалют у контексті інвестування у вибрані платіжні засоби. Результати вказують на декілька
розбіжностей у визначенні криптовалют. Вказується, що біткойн, як одна з найвідоміших цифрових валют, не
виконує функцій, сформульованих в економічній теорії (стосовно електронних грошей). Крім того, криптовалюта
виявилась високоризикованим інструментом.
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Яцек Бинда
Цифровая валюта – проблемы определения инструмента с высокой степенью риска
Деньги – это общепризнанный товар, дающий возможность определять экономическую стоимость
приобретенных товаров и услуг и совершать платежи. Динамическое развитие технологий и социальные
ожидания расширили спектр доступных видов платежных инструментов, включая электронные деньги и
криптовалюту. Среди бездокументарных платежных средств криптовалюта начала играть важную роль благодаря
своей независимости от центральных финансовых учреждений и высокоэффективной форме экономии средств.
В статье предоставлено законное подтверждение использования криптовалюты в странах Европейского Союза и
доказывается, что биткойн является инструментом с высокой степенью риска. Методология исследования
основана на обзоре существующих правовых актов и литературных источников (относительно характера и
функции денег) и модели VaR (стоимостной меры риска). Оценен уровень риска криптовалют в контексте
инвестирования в выбранные платежные средства. Результаты указывают на некоторые расхождения в
определении криптовалют. Указывается, что биткойн, как одна из наиболее известных цифровых валют, не
выполняет функций, сформулированных в экономической теории (относительно электронных денег). Кроме того,
криптовалюта оказалась чрезвычайно рискованным инструментом.
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