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Аналіз впливу центрального банку на фінансування за методом мудараба у ісламських
банках на прикладі Танзанії
У статті проаналізовано проблеми ісламських банків у фінансуванні за методом мудараба згідно зі
стандартними нормативними положеннями шляхом опитування одинадцяти керівників трьох обраних
ісламських банків. Для розуміння проблем для ісламських банків у фінансуванні за методом мудараба
згідно зі стандартними нормативними положеннями було використано тематичний аналіз даних.
Результати дослідження свідчать про ряд основних проблем, що перешкоджають діяльності ісламських
банків у Танзанії, які включають в себе невідповідності у політиці та нормативних положеннях,
несприятлива операційно-технічна структура та неправильне розуміння суспільством методу
мудараба. Однак, було визначено нову проблему у впливу центрального банку на ісламські банки.
Очікується покращення результатів діяльності ісламських банків у Танзанії за умови впровадження
центральним банком принципів шаріату для ісламського банкінгу, формування центральної наглядової
ради з питань шаріату, а також узгодження нормативних положень в країні з фінансовими
положеннями стосовно перспектив ісламських банків.
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Анализ влияния центрального банка на финансирование по методу мудараба в
исламских банках на примере Танзании
В статье проанализированы проблемы исламских банков в финансировании по методу мудараба
согласно стандартным нормативным положениям путем опроса одиннадцати руководителей трех
выбранных исламских банков. Для понимания проблем для исламских банков был использован
тематический анализ данных. Результаты исследования свидетельствуют о ряде основных проблем,
препятствующих деятельности исламских банков в Танзании, включающих в себя несоответствия в
политике и нормативных положениях, неблагоприятная операционно-техническая структура и
неправильное понимание обществом метода мудараба. Однако, была определена новая проблема во
влиянии центрального банка на исламские банки. Ожидается улучшение результатов деятельности
исламских банков в Танзании при условии внедрения центральным банком принципов шариата для
исламского банкинга, формирования центрального наблюдательного совета по вопросам шариата, а
также согласования нормативных положений в стране с финансовыми положениями касательно
перспектив исламских банков.
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