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Підйоми та спади у левериджованому викупі: чи може ісламська фінансова система запобігти та
обмежити спотворення ринку?
З самого початку на ринку приватного капіталу та левериджованого викупу спостерігалося декілька періодів
«пузирів» та спадів, більшість з яких почалися за схожих обставин (надлишок ліквідності, сміттєві облігації та
міметична поведінка).
Ісламська фінансова система дотримується принципів шаріату, відповідно, забезпечує досягнення, серед усього
іншого, таких цілей шаріату як захист власності та капіталу, справедливий розподіл благ, зниження рівня
невизначеності та спекуляцій.
З цієї точки зору у статті проаналізовано здатність ісламської фінансової системи протистояти деяким факторам,
що призводять до фінансових криз на ринку левериджованого викупу та досягнути встановлених цілей за
допомогою цього класу активів.
У першій частині статті, автори роблять спробу протистояти деяким з цих загальних факторів, що призводять до
економічних підйомів на ринку левериджованого викупу і пропонують базу для візуалізації їх впливу за
допомогою програми моделювання процесів взаємодії інтелектуальних агентів. У другій частині статті описано
яким чином ісламські економічні принципи перешкоджають певним спотворенням та відхиленням на ринку для
значного зниження ймовірності підйому. Наостанок, ці принципи використовуються у моделюванні для
представлення всеохоплюючого критерію.
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Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
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Подъемы и спады в левериджированном выкупе: может ли исламская финансовая система
предотвратить и ограничить искажение рынка?
С самого начала на рынке частного капитала и левериджированного выкупа наблюдалось несколько периодов
«пузырей» и спадов, большинство из которых начались при похожих обстоятельствах (избыток ликвидности,
мусорные облигации и миметическое поведение).
Исламская финансовая система соблюдает принципы шариата, соответственно, обеспечивает достижение, среди
всего прочего, таких целей шариата как защита собственности и капитала, справедливое распределение благ,
снижение уровня неопределенности и спекуляций.
С данной точки зрения в статье проанализирована способность исламской финансовой системы противостоять
некоторым факторам, что приводят к финансовым кризисам на рынке левериджованного выкупа и достичь
установленных целей при помощи данного класса активов.
В первой части статьи, авторы делают попытку противостоять некоторым из этих общих факторов, что приводят к
экономическим подъемам на рынке левериджированного выкупа и предлагают базу для визуализации их влияния
при помощи программы моделирования процессов взаимодействия интеллектуальных агентов. Во второй части
статьи описано каким образом исламские экономические принципы препятствуют определенным искажениям и
отклонениям на рынке для значительного снижения вероятности подъема. Напоследок, данные принципы
используются в моделировании для представления всеохватывающего критерия.
Ключевые слова: левериджированный выкуп, частный капитал, исламская экономика, сложные системы, хаос,
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