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Зменшення рівня ризику ліквідності у процесі здійснення операцій ісламськими банками
Метою даної статті є обговорення питань та проблем, що пов’язані з управлінням ризиком ліквідності в ісламських банках.
У той же час автори мають на меті ідентифікувати джерела виникнення даного ризику в ісламських банках та загальні
інструменти, що використовуються для скорочення невідповідності ліквідності з обох сторін щодо їх збалансування. Дана
робота являє собою якісне дослідження, що використовує вторинні джерела даних для опису та аналізу процесу скорочення
ризиків в ісламському банківському контексті. Дані зібрані на основі бібліотечних ресурсів, книг, журналів, як онлайнових,
так і з автономних джерел. Цілі дослідження полягають в критичному аналізі різних проблем як з точки зору ісламських
принципів, так і сучасних практичних аспектів. Автори встановили, що управління ісламською ліквідністю є важливим
елементом для стабільного та ефективного банківського обслуговування. Хоча було зроблено кілька спроб, наприклад: 1)
організована таварук (товарна мурабаха), 2) салам-сукук і 3) короткостроковий іджар-сукук щодо вирішення безперервних
проблем ліквідності, з якими стикаються більшість ісламських банків, існує кілька основних проблем: 1) дефіцит
інфраструктури, особливо в країнах, де ісламські фінанси все ще перебувають на ранній стадії розвитку, 2) відсутність
інструментів хеджування та 3) шаріатські обмеження на деякі інструменти. Регуляторні органи повинні запропонувати більш
інноваційні заходи щодо процесу управління ліквідністю ісламських банків з метою вирішення актуальних теоретичних
питань, а також задоволення вимог ринку щодо рівня ліквідності.
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Уменьшение уровня риска ликвидности в процессе осуществления операций исламскими
банками
Целью данной статьи является обсуждение вопросов и проблем, связанных с управлением риском ликвидности в исламских
банках. В то же время авторы имеют целью идентифицировать источники возникновения данного риска в исламских банках
и общие инструменты, используемые для сокращения несоответствия ликвидности с обеих сторон по их сбалансированию.
Данная работа представляет собой качественное исследование, использующее вторичные источники данных для описания и
анализа процесса сокращения рисков в исламском банковском контексте. Данные собраны на основе библиотечных
ресурсов, книг, журналов, как онлайновых, так и из автономных источников. Цели исследования заключаются в
критическом анализе различных проблем, как с точки зрения исламских принципов, так и современных практических
аспектов. Авторы установили, что управление исламской ликвидностью является важным элементом для стабильного и
эффективного банковского обслуживания. Хотя было сделано несколько попыток, например: 1) организована таварук
(товарная мурабаха), 2) салам-сукук и 3) краткосрочный иджара-сукук, по решению непрерывных проблем ликвидности, с
которыми сталкиваются большинство исламских банков, существует несколько основных проблем: 1) дефицит
инфраструктуры, особенно в странах, где исламские финансы все еще находятся на ранней стадии развития, 2) отсутствие
инструментов хеджирования и 3) шариатские ограничения на некоторые инструменты. Регуляторные органы должны
предложить более инновационные мероприятия в контексте управления ликвидностью исламских банков с целью решения
актуальных теоретических вопросов, а также удовлетворения требований рынка относительно уровня ликвидности.
Ключевые слова: риск ликвидности, исламский банкинг, управление рисками, уменьшение рисков, управления ликвидностью.
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