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Роль облігацій сукук у досягненні сталого зростання: на прикладі Ісламського банку
розвитку
Мета дослідження – проаналізувати відповідність облігацій сукук Ісламського банку розвитку (ІБР) цілям
шаріату та її вплив на розвиток людського потенціалу та добробуту. Запропоновано теоретичну модель, яка
пояснює, як з використанням сукук можна досягти цілей шаріату, оцінено роль сукук в обігу, розвитку та
збереженні багатства й досягненні соціальної справедливості. Використано якісну методологію та метод
емпіричного аналізу конкретного випадку. Первинні дані зібрано за допомогою елітних напівструктурованих
інтерв’ю. Вторинні дані отримано шляхом використання контент-аналізу основних положень і умов
Інформаційного меморандуму стосовно сукук та річних звітів ІБР за 2007–2017 рр., щоб пояснити структуру
та особливості сукук і вивчити їх відповідність розробленій моделі. Результати вказують на те, що програма
середньострокових облігацій сукук позитивно впливає на змінну збереження багатства, демонструючи
прямий взаємозв’язок між переміщенням матеріальних благ між сторонами та дотриманням цілей шаріату.
Це наводить на думку про те, що інвестиції сукук принесли б користь усім – як окремим людям, установам,
об’єднанням, так і країні в цілому, та забезпечили б добробут і сталий розвиток. Однак зауважується, що при
структуруванні сукук ісламським наглядовим радам потрібно більше зосередитись на їх суті, щоб допомогти
ісламським фінансам у просуванні до досягнення цілей шаріату.
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Роль облигаций сукук в достижении устойчивого роста: на примере Исламского банка
развития
Цель исследования – проанализировать соответствие облигаций сукук Исламского банка развития (ИБР) целям
шариата и его влияние на развитие человеческого потенциала и благосостояния. Предложена теоретическая
модель, объясняющая, как с использованием сукук можно достичь целей шариата, оценена роль сукук в
обороте, развитии и сохранении богатства и достижении социальной справедливости. Использованы
качественная методология и метод эмпирического анализа конкретного случая. Первичные данные собраны с
помощью элитных полуструктурированных интервью. Вторичные данные получены путем использования
контент-анализа основных положений и условий Информационного меморандума относительно сукук и
годовых отчетов ИБР за 2007–2017 гг., чтобы объяснить структуру и особенности сукук и изучить их
соответствие разработанной модели. Результаты указывают на то, что программа среднесрочных облигаций
сукук положительно влияет на переменную сбережения богатства, демонстрируя прямую взаимосвязь между
перемещением материальных благ между сторонами и соблюдением целей шариата. Это наводит на мысль о
том, что инвестиции сукук принесли бы пользу всем – как отдельным людям, учреждениям, обществам, так и
стране в целом, и обеспечили бы благосостояние и устойчивое развитие. Однако отмечается, что при
структурировании сукук исламским советам по надзору нужно больше сосредоточиться на их сути, чтобы
помочь исламским финансам в продвижении к достижению целей шариата.
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