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Ειςαγωγή
Το Ιςλάμ ωσ κοςμοςφςτθμα είναι ςχετικά μια απλι πίςτθ που προςβλζπει ςτθν οργάνωςθ
κυρίωσ τθσ κακθμερινότθτασ του ανκρϊπου. Το Ιςλάμ διαπερνά όλεσ τισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ
και οικονομικζσ δομζσ, μια κοινωνίασ, ενόσ κράτουσ, ενόσ ζκνουσ, μιασ φυλισ και είναι αυτό
που κακορίηει τισ μεταξφ των ανκρϊπων ςχζςεισ. Το Ιςλάμ είναι εκείνο το κρθςκευτικό
ςφςτθμα, το οποίο είναι ςχζςθ μεταξφ των ανκρϊπων ςε μια κοινωνία, μεταξφ του ανκρϊπου
και του Θεοφ, τθσ φφςθσ, του ςφμπαντοσ κόςμου, του εαυτοφ μασ και του άλλου. Το Ιςλάμ
είναι ο αρχικόσ και τελικόσ ρυκμιςτισ όλων των ειδϊν των ςχζςεων που υπάρχουν. Είναι
αδιανόθτο για τθν Ιςλαμικι αντίλθψθ των πραγμάτων, να μθν είναι εκείνθ θ κρθςκεία που κα
ορίςει τισ οικονομικζσ, πολιτικζσ, κοινωνικζσ ςχζςεισ των ανκρϊπων.

Η οργάνωςη τησ οικονομίασ και τησ εργαςίασ ςτο Ιςλάμ
Το Ιςλάμ ζχει οριοκετιςεισ τισ ακριβείσ οικονομικζσ και εργαςιακζσ ςχζςεισ των ανκρϊπων
ςε μια κοινωνία, ςχετικά μασ αναφζρει για το Ιςλαμικό Τραπεηικό Σφςτθμα, ο Dr. Saleh Jallad.
Σο Ιςλάμ για τουσ περιςςότερουσ μουςουλμάνουσ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο οικονομικό
ςφςτθμα ςτο οποίο θ πνευματικι και υλικι ευθμερία του ατόμου και τθσ κοινωνίασ είναι
ςυνυφαςμζνεσ. το διάβα των αιϊνων, θ ανάπτυξθ ενόσ Ιςλαμικοφ οικονομικοφ μοντζλου
βαςιςμζνου ςτισ αρχζσ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ υπιρξε ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ
παράγοντεσ ςτθν ικανότθτα του Ιςλάμ να υπερβεί γεωγραφικοφσ, πολιτικοφσ και εκνικοφσ
φραγμοφσ. Αναγνωρίηοντασ τον εν δυνάμει καταςτροφικό αντίκτυπο των ανκρϊπινων
αδυναμιϊν ςτθν κοινωνία εάν οι υλιςτικζσ παρορμιςεισ του ατόμου δεν ελζγχονταν εκοφςια,
το Ιςλάμ ειςιγαγε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ αρία που διαςφαλίηουν ζνα ελάχιςτο επίπεδο
οικονομικισ δικαιοςφνθσ για όλα τα ςτρϊματα τθσ Ιςλαμικισ κοινωνίασ. Η κφρια αιτία τθσ
κοινωνικισ και οικονομικισ αςτάκειασ που προςδιορίηεται ςτο Κοράνι είναι θ Ρίμπα,
(τοκογλυφία), που μεταφράηεται ςυνικωσ ωσ «τόκοσ» (και ςε γενικζσ γραμμζσ είναι παρόμοια
με τθν ζννοια που είχε υιοκετιςει θ Χριςτιανικι Εκκλθςία μζχρι πριν από λίγουσ αιϊνεσ).
Επιπρόςκετεσ ςθμαντικζσ απαγορεφςεισ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ειςιχκθςαν προκειμζνου
να προςτατεφςουν τθν ευθμερία τθσ κοινωνίασ χωρίσ να απειλθκοφν ο ρόλοσ και τα
δικαιϊματα των επιχειρθματιϊν. Ήταν φανερό ότι οι θκικοί κανόνεσ που όριςε θ αρία κα
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μποροφςαν να δθμιουργιςουν μια αυτόματθ ιςορροπία μεταξφ οικονομικισ και κοινωνικισ
δικαιοςφνθσ, και ςυνεπϊσ να διατθρθκεί ζτςι θ ςτακερότθτα ςτουσ κόλπουσ του ςυςτιματοσ.
Οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ που βαςίηονται ςτθν κατοχι υλικϊν αγακϊν από πωλθτζσ και
αγοραςτζσ διαςϊηονταν ςτον Ιςλαμικό κόςμο μζχρι πρόςφατα, ιδίωσ ςε απόμακρεσ περιοχζσ
τισ οποίεσ είχε παραμελιςει το ςυμβατικό τραπεηικό ςφςτθμα. Επιπλζον το ςυμβατικό
τραπεηικό ςφςτθμα δεν είχε ανοςία ςε παραδοςιακά Ιςλαμικά οικονομικά και χρθματιςτθριακά
εργαλεία τα οποία δανείςτθκε. το μυαλό ζρχεται θ Αγγλικι λζξθ «τςεκ» (επιταγι). Προζρχεται
από τθν αραβικι λζξθ ουκ (πλθκυντικόσ ουκοφκ) που αντιςτοιχεί ςε ζνα ςυμβόλαιο μεταξφ
δφο νοθμόνων πλευρϊν. Εγγενισ τόςο ςτο ςυμβατικό όςο και ςτο Ιςλαμικό τραπεηικό ςφςτθμα
είναι θ ζννοια τθσ χρθματοοικονομικισ μεςολάβθςθσ. κοπόσ και ςτισ δυο περιπτϊςεισ είναι θ
ενεργοποίθςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ με τθν μεταφορά χρθμάτων από μονάδεσ
πλεοναςματικϊν κατακζςεων ςε μονάδεσ ελλειμματικϊν κατακζςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων
νοικοκυριϊν, επιχειριςεων, κυβερνιςεων. Και ςτα δυο ςυςτιματα με το πζραςμα του χρόνου
αναπτφχκθκαν κανόνεσ θκικισ που πθγάηουν από τισ ιδιαίτερεσ ιςτορικζσ και θκικζσ αρχζσ του
κάκε ςυςτιματοσ. Κακϊσ το υλικό και πνευματικό περιβάλλον εξελίςςονταν, αμφότερα
γνϊριςαν θκικζσ αλλαγζσ και προςαρμογζσ. Οι ςυμβατικζσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ που
βαςίηονται ςτθν καπιταλιςτικι ιδεολογία θ οποία εμπεριζχει τον τόκο ωσ κεμελιϊδεσ ςτοιχείο
τθσ επιτυχίασ τθσ, κυριαρχοφν ςιμερα ςτθν οικονομικι ηωι παγκοςμίωσ. Εν τοφτοισ, ςε
αντίκεςθ με το Ιςλαμικό τραπεηικό ςφςτθμα, το ςυμβατικό είναι αποξενωμζνο από τουσ
κατακζτεσ - οι κατακζτεσ αποποιοφνται του δικαιϊματοσ τουσ να διαχειρίηονται τισ περιουςίεσ
τουσ, και εκχωροφν το δικαίωμα αυτό ςτα τραπεηικά ιδρφματα. Σα ςυμβατικά τραπεηικά
ιδρφματα ςυςςωρεφουν τα κζρδθ τουσ από τθν αποκλειςτικι διαχείριςθ των χρθμάτων των
κατακετϊν τουσ, βαςικά ωσ προϊόν που επιφζρει απόδοςθ λόγω του παράγοντα χρόνου. Σα
κζρδθ αποδίδονται μόνο ςτουσ μετόχουσ, ενϊ οι ηθμίεσ είναι εισ βάροσ των κατακετϊν. Αυτό το
ςφςτθμα βαςίηεται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτο κριτιριο τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ και
αναγνωρίηεται και ςτθρίηεται ςκεναρά από τισ κυβερνιςεισ, τθ βιομθχανία, το δθμόςιο, τα
πανεπιςτιμια και τουσ πολιτικοφσ κεςμοφσ ανά τον πλανιτθ. Είναι αυταπόδεικτο πωσ κακϊσ ο
θκικόσ ςτακεροποιθτικόσ μθχανιςμόσ εξαςκενοφςε, το ςφςτθμα του επιτοκίου ενιςχφονταν.
Αυτι θ εξζλιξθ ιταν περιςςότερο αιςκθτι ςτον Ιςλαμικό κόςμο, τουλάχιςτον μζχρι τθν αρχι
του τελευταίου τετάρτου του 20ου αιϊνα, τθν περίοδο τθσ πρϊτθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ του
πετρελαίου. Ωςτόςο κλιμακϊκθκε κεαματικά μετά τισ επικζςεισ τθσ 11θσ επτεμβρίου ςτο
Παγκόςμιο Κζντρο Εμπορίου. Σο επακόλουκο κφμα Ιςλαμοφοβίασ που διαπότιςε τουσ νόμουσ
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και τισ ρυκμίςεισ πολλϊν χωρϊν παριγαγε μια ρεβιηιονιςτικι αντίδραςθ ςτον Ιςλαμικό κόςμο.
Η αναηιτθςθ αςφαλζςτερων εναλλακτικϊν οδιγθςε ςτθν εκ νζου ανακάλυψθ του εν υπνϊςει
Ιςλαμικοφ οικονομικοφ μοντζλου και ςτθν άνοδο του Ιςλαμικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ωσ
εναλλακτικό απζναντι ςτο ςυμβατικό τραπεηικό ςφςτθμα. Οι θκικοί κανόνεσ που είναι
ενςωματωμζνοι ςτο Ιςλαμικό χρθματοοικονομικό ςφςτθμα, οι οποίεσ διζπουν τισ οικονομικζσ
και χρθματιςτθριακζσ ςυναλλαγζσ, περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τθν ελευκερία τθσ ςφμβαςθσ,
τθν προςταςία από τθν Ρίμπα (τοκογλυφία), τθν προςταςία από το Αλ- Γκαράρ (το υπζρμετρο
ρίςκο), τθν προςταςία από το ακζμιτο ειςόδθμα (τηόγοσ), τθν προςταςία από τθν χειραγϊγθςθ
των τιμϊν, το δικαίωμα τθσ δίκαιθσ ςυναλλαγισ, το δικαίωμα τθσ ιςότιμθσ και ακριβοφσ
πλθροφόρθςθσ, τθν προςταςία από το Νταράρ (ηθμία/ βλάβθ), και προάγει τθ ςυνεργαςία και
αμοιβαία αλλθλεγγφθ. Αυτι θ εναλλακτικι ςτο ςυμβατικό τραπεηικό ςφςτθμα είχε μια
αναπάντεχα κετικι επίδραςθ ςε μια ευρεία γκάμα οικονομικϊν οργανιςμϊν παγκοςμίωσ. τθ
διάρκεια των τελευταίων τεςςάρων δεκαετιϊν το Ιςλαμικό τραπεηικό ςφςτθμα κατζγραψε ζναν
κεαματικό ρυκμό ανάπτυξθσ ςε γεωγραφικό, δομικό και οικονομικό επίπεδο. ιμερα
λειτουργοφν 267 Ιςλαμικζσ τράπεηεσ ςε 45 χϊρεσ και διαχειρίηονται περιςςότερα από 262
διςεκατομμφρια δολάρια ςε κεφάλαια, με μζςο ετιςιο ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ τάξθσ του 12%. Σα
κεφάλαια τουσ ζχουν φτάςει τα 201 διςεκατομμφρια δολάρια, με μζςο ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ
τάξθσ του 23%, και κζρδθ που κατά μζςο όρο κυμαίνονται γφρω ςτο 11% ετθςίωσ. Αξίηει να
ςθμειωκεί ότι 300 ςυμβατικζσ τράπεηεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων πολλϊν διεκνϊν τραπεηϊν,
προςφζρουν Ιςλαμικά τραπεηικά προϊόντα. Εκτιμάται επίςθσ ότι μζςα ςτθν επόμενθ δεκαετία
το Ιςλαμικό τραπεηικό ςφςτθμα κα διαχειρίηεται περίπου το 50% των κατακζςεων ςτον
Ιςλαμικό

κόςμο,

κακϊσ

θ

εμπιςτοςφνθ

ςε

αυτοφ

του

τφπου

χρθματιςτθριακϊν

διαμεςολαβιςεων αυξάνεται. Η πρόςφατθ χρθματιςτθριακι και τραπεηικι κρίςθ ζδωςε
μεγαλφτερθ ϊκθςθ ςτθν αναηιτθςθ αςφαλζςτερων εναλλακτικϊν, ιδίωσ κακϊσ διάφορα
οικονομικά ςτοιχεία επιβεβαιϊνουν τθν εγκυρότθτα δφο ςυμπεραςμάτων ευνοϊκϊν για το
Ιςλαμικό τραπεηικό ςφςτθμα. Σο πρϊτο είναι ότι οι Ιςλαμικζσ τράπεηεσ υπζςτθςαν μικρότερο
πλιγμα ςε ςφγκριςθ με τισ ςυμβατικζσ. Σο δεφτερο είναι θ γενικι αίςκθςθ ότι οι ςυμβατικζσ
τράπεηεσ προκαλοφν μια ςοβαρι οικονομικι αδικία, εφόςον κεωροφνται ιδρφματα που
οδθγοφν ςτθν ιδιωτικοποίθςθ των κερδϊν και ςτθν παγκοςμιοποίθςθ των ηθμιϊν. Οι κατακζτεσ
ςτο Ιςλαμικό τραπεηικό ςφςτθμα, ςε αντίκεςθ με τουσ κατακζτεσ ςτισ ςυμβατικζσ τράπεηεσ,
κεωροφνται ωσ ςυνιδιοκτιτεσ (Ράμπ Μαλ) και ςυνεπϊσ ζχουν μερίδιο ςτα κζρδθ και τισ ηθμίεσ
των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων του ιδρφματοσ. Η αποφυγι του υπζρμετρου ρίςκου και θ
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απαγόρευςθ τθσ διαπραγμάτευςθ των χρεϊν μειϊνουν τισ εγγενείσ πικανότθτεσ οικονομικϊν
καταςτροφϊν. Επιπλζον, το Ιςλαμικό τραπεηικό ςφςτθμα είναι διακζςιμο και ςε μθ
μουςουλμάνουσ, ενϊ ςθμαντικόσ αρικμόσ μουςουλμάνων ίςωσ επιλζξουν να μθν ςυναλλαγοφν
με ςυμβατικά τραπεηικά ιδρφματα, ιδίωσ όπου υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα εναλλακτικισ
επιλογισ.

Είναι ενδιαφζρον να ςθμειωκεί πωσ θ ανάπτυξθ του Ιςλαμικοφ τραπεηικοφ

ςυςτιματοσ ςυνεχίςτθκε παρά τα πολυάρικμα εμπόδια, όπωσ: θ ανεπαρκισ δθμόςια γνϊςθ
του

τρόπου

λειτουργίασ

του

Ιςλαμικοφ

τραπεηικοφ

ςυςτιματοσ,

θ

ζλλειψθ

καταρτιςμζνου/εξειδικευμζνου επαγγελματικοφ προςωπικοφ, θ ζλλειψθ ενθμερωτικϊν
προγραμμάτων ςε πανεπιςτιμια, και οι ειδικοί ςτθ αρία που εγκρίνουν ςυναλλαγζσ με
ανεπαρκείσ γνϊςεισ για τθ ςφγχρονθ οικονομία. Από τθν άλλθ πλευρά, παρότι τα Ιςλαμικά
τραπεηικά ςυςτιματα καταβάλλουν ςθμαντικζσ προςπάκειεσ, δεν ζχουν καταφζρει ακόμθ να
κακιερϊςουν μια γκάμα προϊόντων και υπθρεςιϊν που να καλφπτει τθν πλειονότθτα των
απαιτιςεων των αποταμιευτικϊν/χρεωςτικϊν λογαριαςμϊν. υνεπϊσ τα ςυμβατικά και
Ιςλαμικά τραπεηικά ςυςτιματα αλλθλοςυμπλθρϊνονται ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ
και τθσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ οικονομίασ1.
Το Ιςλάμ φαίνεται να είναι ζνασ βακιά ριηωμζνοσ ολόκλθροσ τρόποσ ηωισ, και υπό τθν
κακοδιγθςθ του Αλλάχ, εκτείνεται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ του ανκρϊπου, ατομικά και
ςυλλογικά. Το Ιςλάμ φαίνεται να ζχει δϊςει λεπτομερείσ κανονιςμοφσ για τθν οικονομικι ηωι,
θ οποία πρζπει να είναι ιςορροπθμζνθ και δίκαιθ. Οι Μουςουλμάνοι καλοφνται να
αναγνωρίςουν ότι ο πλοφτοσ, τα κζρδθ και τα υλικά αγακά είναι ιδιοκτθςία του Θεοφ, και ότι
εκείνοι είναι απλϊσ διαχειριςτζσ όλων αυτϊν. Οι αρχζσ του Ιςλάμ αποςκοποφν ςτθ δθμιουργία
μιασ δίκαιθσ κοινωνίασ, όπου όλοι κα ςυμπεριφζρονται υπεφκυνα και με ειλικρίνεια. Οι
κεμελιϊδεισ αρχζσ του ιςλαμικοφ οικονομικοφ ςυςτιματοσ είναι τα εξισ: πρϊτον ο
μουςουλμάνοσ δεν πρζπει να ηθτά όταν δανείηει τόκουσ, θ τοκογλυφία κεωρείται ζνα από τα
ςθμαντικότερα αμαρτιματα για το Ιςλάμ και επομζνωσ απαγορεφεται, δεφτερον απαγορεφεται
θ απόκτθςθ ιδιοκτθςίασ ι πλοφτου από απάτθ, εξαπάτθςθ, κλοπι, ι άλλα ψεφδθ, τρίτον
απαγορεφεται για ζνα κθδεμόνα

να λάβει μζροσ από τθν περιουςία ορφανοφ,

τζταρτον απαγορεφονται τα κζρδθ από τα τυχερά παιχνίδια, λαχεία, κακϊσ και από τθν
παραγωγι, πϊλθςθ και διανομι του αλκοόλ, πζμπτον κεωρείται παράνομθ θ ςυςςϊρευςθ
Saleh Jallad, Ιςλαμικό Τραπεζικό Σύςτημα (Τραπεζικό Σύςτημα Χωρίσ Τόκο)
Συγκριτική Ανάλυςη, χ.χ.χ.τ..
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τροφίμων και άλλων αγακϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, κακζνασ κα πρζπει να παίρνει ό,τι χρειάηεται
και όχι περιςςότερο απ’ αυτό, ζκτον ζνασ μουςουλμάνοσ οφείλει και πρζπει να είναι
υπεφκυνοσ ςτο πωσ, ποφ και πότε πρζπει να δαπανϊνται τα χριματα, ζβδομον οι
Μουςουλμάνοι πρζπει να καταβάλουν Zakat (ελεθμοςφνθ), όγδοον οι Μουςουλμάνοι
καλοφνται να δϊςουν ςυνζχεια ςτθ φιλανκρωπία, γιατί με αυτό τον τρόπο κα λάβουν μεγάλθ
ανταμοιβι ςτο παρόντα χϊρο και χρόνο, αλλά και ςτον επζκεινα. Η βαςικι διαφορά όπωσ
φαίνεται ανάμεςα ςτο ιςλαμικό και το δυτικό τραπεηικό και οικονομικό ςφςτθμα είναι
ουςιαςτικά θ απουςία του χαρακτθριςτικοφ που κεωροφνταν παραδοςιακά ωσ το «κφριο
όπλο» των δυτικϊν οικονομιϊν: οι τόκοι. Το Ιςλάμ απαγορεφει τθν φπαρξθ και εκμετάλλευςθ
τόκων, όπωσ προαναφζραμε. Αν και εν πρϊτθσ όψεωσ κάτι τζτοιο φαντάηει ωσ τροχοπζδθ,
οριςμζνοι αναλυτζσ διαφωνοφν κεωρϊντασ ότι οι μεγαλφτερεσ ιςλαμικζσ τράπεηεσ, βρίςκονται
ςε μια ςτακερότερθ κζςθ από ότι οι μεγαλφτερεσ αμερικανικζσ και Ευρωπαϊκζσ.
Ζνα από τα κφρια χαρακτθριςτικά του ιςλαμικοφ ςυςτιματοσ, που το διαφοροποιεί από το
αντίςτοιχο δυτικό, είναι θ ιςότθτα: θ ιςλαμικι οικονομία δε βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ επίτευξθσ
του μεγαλφτερου δυνατοφ κζρδουσ: το χριμα κεωρείται ωσ μζςον ανταλλαγισ «πραγματικϊν»
προϊόντων, όχι ςαν κάτι του οποίου θ διαχείριςθ/ εκμετάλλευςθ (μζςω των τόκων και των
περίπλοκων επενδυτικϊν προγραμμάτων) μπορεί να οδθγιςει ςε επίτευξθ οικονομικισ
ευθμερίασ. Στο ιςλαμικό ςφςτθμα, το χριμα χρθςιμοποιείται για να διευκολφνει τθν
κυκλοφορία «απτϊν» προϊόντων και υπθρεςιϊν, κάτι το οποίο ευνοεί και αναηωογονεί τθν
παραγωγικι οικονομία- ςε καμία περίπτωςθ δεν παρατθρείται θ αποςταςιοποίθςθ από τθν
«πραγματικι οικονομία» που παρατθρικθκε και ςυνεχίηει να παρατθρείται ςτο δυτικό κόςμο.
Επίςθσ όπωσ φαίνεται αφινει εκτόσ ολόκλθρο το οικοδόμθμα των περίπλοκων οικονομικϊν
υπολογιςμϊν/ υποκζςεων και ρίςκων που αποτελεί ςτοιχείο ad hoc τθσ Δυτικισ οικονομικισ
κουλτοφρασ. Η Σαρία απαγορεφει τθν αβεβαιότθτα ι τθν αςάφεια ςτα ςυμβόλαια ι τθν
απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ενϊ παράλλθλα επιτάςςει το «παιχνίδι εκ του αςφαλοφσ» - οι
τράπεηεσ διαφυλάςςουν τα κεφάλαιά τουσ αντί να τα χρθςιμοποιοφν με ςκοπό τθν επίτευξθ
περαιτζρω κερδϊν. Πςον αφορά τϊρα ςτισ υπθρεςίεσ υποκθκϊν, ςτο ιςλαμικό οικονομικό
μοντζλο υπαγορεφονται τα εξισ: θ τράπεηα και ο πελάτθσ ςυμφωνοφν ςε ςυγκεκριμζνο φψοσ
δανείου, περίοδο αποπλθρωμισ και ςτθν τελικι τιμι του ακινιτου, πριν ακόμθ ο πελάτθσ
λάβει τα χριματα. Αν ο πελάτθσ δεν μπορεί να αποπλθρϊςει το ακίνθτο, τότε αυτό κα μπει ςε
δθμοπραςία και τα κζρδθ κα μοιραςτοφν ανάμεςα ςτθν τράπεηα και αυτόν. Κατ’ επζκταςθ
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αυτοφ και οι δφο πλευρζσ φζρουν ευκφνεσ- κάτι το οποίο είναι το γενικότερο χαρακτθριςτικό
του ιςλαμικοφ ςυςτιματοσ.
Δυτικοί οικονομικοί ςφμβουλοι και αναλυτζσ φαίνεται να ζχουν αρχίςει να υιοκετοφν τζτοιεσ
κζςεισ, κατά τον κακθγθτι Κζνεκ όγκοφ του πανεπιςτθμίου του Χάρβαρντ, «ςε ζναν ιδεατό
κόςμο, θ ιςότθτα όςον αφορά ςτουσ δανειςμοφσ και οι άμεςεσ επενδφςεισ κα ζπαιηαν ζναν
πολφ ςθμαντικό ρόλο *ςτθ λειτουργία τθσ οικονομίασ+». Σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο των
οικονομικϊν ιδρυμάτων, θ Σαρία επιτάςςει πωσ είναι υποχρζωςι τουσ να ςυνειςφζρουν ςτθν
κοινωνικι πρόοδο: οικονομικά μεταφράηεται ωσ ςυνεχι παροχι (ατόκων) κεφαλαίων με ςκοπό
τθν ανάπτυξθ του κοινωνικοφ ςυνόλου, ενϊ ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτο κζμα τθσ
αποταμίευςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ.
Αξιοςθμείωτο είναι πωσ τα χρζθ που επιβαρφνουν τισ μεγαλφτερεσ ιςλαμικζσ τράπεηεσ είναι
πολφ μικρότερα από ότι τα αντίςτοιχα των αμερικανικϊν και Ευρωπαϊκϊν. Αυτό δε ςθμαίνει
πωσ ο ιςλαμικόσ κόςμοσ ζχει μείνει ανεπθρζαςτοσ από τθν οικονομικι κρίςθ. Ρολλζσ από τισ
χϊρεσ που τον αποτελοφν βαςίηονται ςτισ εξαγωγζσ πετρελαίου για τθ λειτουργία τθσ
οικονομίασ τουσ, και οι διακυμάνςεισ ςτισ τιμζσ είχαν τισ επιπτϊςεισ τουσ- ενϊ ςθμαντικά
πλιγματα επζφεραν ςτισ εν λόγω οικονομίεσ και οι μαηικζσ περικοπζσ κζςεων εργαςίασ,
φαινόμενο το οποίο παρατθρικθκε ςε όλο τον κόςμο. Ωςτόςο, όπωσ φαίνεται οι περιπτϊςεισ
οι ηθμιϊν δεν ιταν αντίςτοιχεσ αυτϊν που ςθμειϊκθκαν ςτθ Δφςθ.
Η Πλγα Αριςτείδου του Κζντρου Ανατολικϊν Σπουδϊν με αφορμι το 9ο Ραγκόςμιο Ιςλαμικό
Οικονομικό Forum που πραγματοποιικθκε ςτο Λονδίνο, αναφζρκθκε ςτα «ιςλαμικά
χρθματοοικονομικά», και ποιεσ είναι οι πικανζσ διαφορζσ τουσ, από το κλαςςικό δυτικό
ςφςτθμα. O Ιςλαμικόσ Χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ αντιπροςωπεφει ςιμερα ςχεδόν 500
διςεκατομμφρια ευρϊ επενδφςεων ςε όλο τον κόςμο και περιςςότερεσ από 75 χϊρεσ του
μουςουλμανικοφ κόςμου. Μάλιςτα, 300 ςυμβατικζσ τράπεηεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων πολλϊν
διεκνϊν τραπεηϊν, προςφζρουν Ιςλαμικά τραπεηικά προϊόντα. Εκτιμάται επίςθσ ότι μζςα ςτθν
επόμενθ δεκαετία το Ιςλαμικό τραπεηικό ςφςτθμα κα διαχειρίηεται περίπου το 50% των
κατακζςεων ςτον Ιςλαμικό κόςμο, κακϊσ θ εμπιςτοςφνθ ςε αυτοφ του τφπου
χρθματιςτθριακϊν διαμεςολαβιςεων αυξάνεται. Ακόμα και τα μθ μουςουλμανικά κράτθ
δθμιουργοφν διάφορεσ διευκολφνςεισ, ϊςτε να ευνοιςουν τισ ςυμφωνίεσ ςτον ιςλαμικό
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χρθματοοικονομικό τομζα. τθν Ευρϊπθ, το Λονδίνο παίηει θγετικό ρόλο, αν και δζχεται ζντονο
ανταγωνιςμό από το Παρίςι, αλλά και από τισ Βρυξζλλεσ, που ανακοίνωςαν πρόςφατα ότι
επικυμοφν να γίνουν θ ευρωπαϊκι πρωτεφουςα των ιςλαμικϊν χρθματοοικονομικϊν. Οι
ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ (αλλά και άλλεσ ευρωπαϊκζσ) , δεν περιορίηονται μόνο ςτα ιςλαμικά
χρθματοοικονομικά, αλλά ανοίγονται όλο και περιςςότερο ςτθν ιςλαμικι οικονομία ςτο ςφνολο
τθσ, αποδεικνφοντασ ζτςι ότι θ ιςλαμικι οικονομία είναι μία παγκοςμιοποιθμζνθ και ραγδαίωσ
αναπτυςςόμενθ οικονομία. Κομβικό τθσ ςθμείο, φυςικά το Ντουμπάι.

Διαφορζσ με το δυτικό ςφςτημα
Βαςικό ρόλο ςτον Ιςλαμικό Χρθματοπιςτωτικό Σομζα παίηει θ «αρία». Με αυτόν τον όρο,
ουςιαςτικά εννοοφμε ζνα νομικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτθν ιςλαμικι θκικι και ςτισ διδαχζσ του
Κορανίου. Μεταξφ άλλων, θ αρία υποδεικνφει και τθν γραμμι που πρζπει να ακολουκιςουν οι
Μουςουλμάνοι ςτα οικονομικά τουσ ηθτιματα. Άρα ζχουμε ζνα ςφςτθμα όπου υπάρχει
ςεβαςμόσ ςτθν αρχι τθσ κατανομισ των κερδϊν και των ηθμιϊν, απαγορεφονται οι τόκοι, θ
κερδοςκοπία, αλλά και οι επενδφςεισ ςε τομείσ που κεωροφνται Χαράμ, δθλαδι παράνομοι
(όπωσ το αλκοόλ και ο καπνόσ). Επίςθσ, υπάρχει ελευκερία ςφμβαςθσ, προςταςία από τθν
Ρίμπα (τοκογλυφία) και από το Αλ-Γκαράρ (υπζρμετρο ρίςκο), δικαίωμα δίκαιθσ ςυναλλαγισ
και προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αμοιβαίασ αλλθλεγγφθσ. Βαςικό δόγμα δθλαδι είναι
«Δεν χρεϊνουμε τόκουσ, αλλά βγάηουμε τα κζρδθ μασ μζςω προμθκειϊν από τισ
αγοραπωλθςίεσ».
Σο ςθμαντικό είναι ότι πρόκειται για ζνα ςφςτθμα που διαδίδεται όλο και περιςςότερο, και
αποκτά μία περίοπτθ κζςθ ςτο παγκόςμιο ςτερζωμα. θμαντικζσ χϊρεσ κυρίωσ τθσ Μζςθσ
Ανατολισ, αλλά και γενικότερα τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ ζχουν υιοκετιςει αυτό το
χρθματοοικονομικό ςφςτθμα.
Μία μικρι ιςτορικι αναςκόπθςθ
Σο 1970 δθμιουργικθκε ο Οργανιςμόσ τθσ Ιςλαμικισ Διάςκεψθσ, μζςω του οποίου
προωκικθκε και θ ιδζα τθσ ιςλαμικισ τράπεηασ. Πζντε χρόνια αργότερα, θ ιδζα υλοποιικθκε
και ιδρφκθκε θ Ιςλαμικι Σράπεηα Ανάπτυξθσ, κακϊσ και άλλεσ ιςλαμικζσ τράπεηεσ, όπωσ θ
Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, Bahrain Islamic Bank. Σζλθ τθσ δεκαετίασ του ’70 και
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αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’80, ζχουμε τον ςυνολικό εξιςλαμιςμό των οικονομικϊν ςυςτθμάτων
χωρϊν, όπωσ του ουδάν, του Πακιςτάν του Ιράν, τθσ αουδικισ Αραβίασ, των Ηνωμζνων
Αραβικϊν Εμιράτων, τθσ Ινδονθςίασ, τθσ Μαλαιςίασ και άλλων κρατϊν. Μζχρι το 2008, τα
ιςλαμικά χρθματοοικονομικά είχαν κυριαρχιςει ςε όλθ τθ Μζςθ Ανατολι, τθ Νοτιοανατολικι
Αςία και τθ Βόρεια Αφρικι.

Τα Συμβοφλια
Για να μπορεί μία τράπεηα ι μία αςφαλιςτικι εταιρεία να προωκιςει και να υποςτθρίξει τα
ιςλαμικά χρθματοοικονομικά προϊόντα, οφείλει εκ νόμου να ζχει ζνα υμβοφλιο, το οποίο κα
εποπτεφει ότι οι διαδικαςίεσ και τα προϊόντα πλθροφν όλουσ τουσ κανόνεσ. Σα μζλθ αυτϊν των
υμβουλίων, είναι άριςτοι γνϊςτεσ και μελετθτζσ τθσ αρίασ, με ανεπτυγμζνεσ ικανότθτεσ ςτον
τραπεηικό και χρθματοοικονομικό τομζα.
υγκεκριμζνα, τα υμβοφλια, είναι επιφορτιςμζνα να εξετάηουν αν ςτισ ςυναλλαγζσ,
πλθροφνται τα παρακάτω : 1) Οι όροι τθσ ςυναλλαγισ είναι ςφμφωνεσ με τθ αρία; 2) Είναι θ
καλφτερθ επζνδυςθ για τον πελάτθ; 3) Η προτεινόμενθ επζνδυςθ κα παράγει προςτικζμενθ
αξία για τον πελάτθ; Για τθν κοινότθτα; Για τθν κοινωνία; 4) Ωσ διαχειριςτισ του ταμείου, θ
τράπεηα κα κάνει τθ ςυναλλαγι με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο κα ενεργοφςε για δικό τθσ
λογαριαςμό;
Μειονεκτιματα
Βζβαια, δεν είναι όλα τόςο «ρόδινα» όςο ακοφγονται. Μπορεί να δίνεται θ εντφπωςθ ότι τα
ιςλαμικά χρθματοοικονομικά αποτελοφν ζνα καταφφγιο για τουσ επενδυτζσ, όμωσ ζχουν και τα
μειονεκτιματα τουσ. Πρόκειται για μία μορφι χρθματοδότθςθσ πιο δαπανθρι από τισ
παραδοςιακζσ δυτικζσ. Επίςθσ, επειδι θ αρία απαγορεφει τθν είςπραξθ ι τθν καταβολι
τόκων, τα Ιςλαμικά ιδρφματα ςυχνά ςκαρφίηονται περίτεχνεσ ρυκμίςεισ ςτισ οποίεσ ο
δανειολιπτθσ και ο δανειςτισ ςχθματίηουν εικονικζσ ςυνεργαςίεσ. Για παράδειγμα, μια
τράπεηα που δίνει ζνα ςτεγαςτικό δάνειο με βάςθ τισ αρχζσ τθσ αρία κα μποροφςε να κάνει
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μια ςφμπραξθ με τον αγοραςτι ϊςτε να αγοράςει ζνα ακίνθτο και τότε να το ενοικιάςει ςτον
αγοραςτι. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ δεν είναι πάντοτε οι πιο αποτελεςματικζσ2.
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