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Стимулювання повноцінних електронних грошей у країнах Південної Азії: дані з Бангладеш
Метою дослідження є розробка кількох моделей стимулювання повноцінних електронних грошей та аналіз
перспектив і проблем, які можуть виникнути в процесі переходу до цифрових технологій у країнах Південної
Азії, таких як Бангладеш. Проаналізовано економічні наслідки повної дигітизації валюти з урахуванням її
впливу на важливі економічні показники. Для аналізу даних використано регресійний аналіз, факторний
аналіз і метод моделювання структурних рівнянь. Запропоновано кілька моделей у рамках наявної
фінансової бази для підтримки процесу стимулювання та впровадження повноцінних електронних грошей у
Бангладеш. Ефективний механізм електронних грошей визначено як кредитоспроможну, економічно
ефективну, оперативну платіжну система, що стимулюється споживанням, орієнтована на виробництво і
базується на технологіях, як перспективу повноцінних електронних грошей. Крім того, вимоги новітньої
технологічної інфраструктури, що гарантує безпечне та зручне для користувачів програмне забезпечення із
швидкісними послугами Інтернет, визначено як головний виклик впровадженню повноцінних електронних
грошей. З’ясовано, що завдяки цьому механізму відбудеться революційна зміна темпів зростання ВВП та
темпів інфляції.
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Стимулирование полноценных электронных денег в странах Южной Азии: данные из
Бангладеш
Целью исследования является разработка нескольких моделей стимулирования полноценных электронных
денег и анализ перспектив и проблем, которые могут возникнуть в процессе перехода к цифровым
технологиям в странах Южной Азии, таких как Бангладеш. Проанализированы экономические последствия
полной дигитизации валюты с учетом ее влияния на важные экономические показатели. Для анализа данных
использованы анализ регрессий, факторный анализ и метод моделирования структурных уравнений.
Предложены несколько моделей в рамках существующей финансовой базы для поддержки процесса
стимулирования и внедрения полноценных электронных денег в Бангладеш. Эффективный механизм
электронных денег определен как кредитоспособная, экономически эффективная, оперативная платежная
система, которая стимулируется потреблением, ориентирована на производство и базируется на технологиях,
как перспектива полноценных электронных денег. Кроме того, требования новейшей технологической
инфраструктуры, гарантирующей безопасное и удобное для пользователей программное обеспечение со
скоростными услугами Интернет, определены как главный вызов внедрению полноценных электронных
денег. Сделан вывод, что благодаря этому механизму произойдет революционное изменение темпов роста
ВВП и темпов инфляции.
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