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Сажетак
Есеј ис тра жу је по ку шај исла ми стич ких ауто ра да за сну ју 

еко но ми ју под име ном исламска као ал тер на ти ву гло бал ној тр жи-
шној еко но ми ји и европ ској ли бе рал ној еко ном ској те о ри ји. Пред-
мет ис тра жи ва ња су на че ла, пој мо ви и опе ра тив на ре ше ња при ме-
ње на у еко ном ској прак си ислам ских по слов них кру го ва и у прак си 
др жа ва ко је се по зи ва ју на Ко ран и Ше ри јат као из во ра еко ном ског 
си сте ма и по ли ти ке. Део сту ди је се од но си на ана ли зу исла ми стич-
ких при го во ра се ку лар ној и ху ма ни стич кој ети ци људ ских пра ва у 
Евро пи и оспо ра ва ње за сно ва но сти тих при го во ра. Есеј при ка зу је 
ра зно род ност де фи ни ци ја ислам ске еко но ми је ко ју су из не ли исла-
ми стич ки те о ре ти ча ри и ука зу је да су оне при лог до ка зи ва њу да 
„ислам ска еко но ми ја“ не по сто ји.
Кључнеречи: те о е ко но ми ја1), ислам ска еко но ми ја, циљ ислам ске еко но-

ми је, те о е тич ке за мер ке ли бе рал ној еко ном ској те о ри ји, 
ха лал и ха рам по сло ви, де фи ни ци ја ислам ске еко но ми је.

* Овај рад је део про јект ног за дат ка Фа кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, под на зи вом ПолитичкиидентитетСрбијеулокалномиглобалномконтексту, 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке вла де Ре пу бли ке Ср би је, еви ден ци о ни 
број 179076. У вер зи ји на ен гле ском је зи ку он је об ја вљен под на зи вом IslamicPolitical
Theory:AnAttemptatTheo-Economics, The Re vi ew of In ter na ti o nal Af fa irs, Bel gra de, Vol. 
LXIV, No. 1149, Ja nu ary-March 2013.

1)  Из раз теоекономија сам са овим есе јом ис ко вао ја и уно сим га од овог ра да у еко ном-
ски реч ник са сле де ћим зна че њем: То су еко ном ска иде о ло ги ја, еко ном ски си стем и еко-
ном ска по ли ти ка за шти ће ни ре ли гиј ском ети ком и ре ли гиј ским си сте мом. Јед но став но 
ре че но, то је еко но ми ја ко ју за го ва ра ве ра.
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РАЗЛОГИСТРАЖИВАЊА

Са вре ме ни успон „ислам ске еко но ми је“ у му сли ман ским 
зе мља ма и оку пља ње му сли ма на на ду ху нео ко ран ске иде о ло ги је 
за у зе ло је део при вред не и по ли тич ке струк ту ре не са мо у тим зе-
мља ма, већ и ван њих. За ни ма ње за раз у ме ва ње по ли тич ке еко но-
ми је исла ма је рас ту ће и у Ср би ји, што је схва тљи во с об зи ром на 
по ло жај му сли ман ског ста нов ни штва у зе мљи, као и на чи ње ни цу 
да ислам ска по пу ла ци ја у бли ском по ли тич ком под руч ју на шем - у 
Бо сни и Хер це го ви ни, у Бу гар ској, на Ко со ву и Ме то хи ји, у Ал ба-
ни ји и Ма ке до ни ји, отва ра пи та ња ко ја се про жи ма ју са бли ски ма у 
Ср би ји. Ислам ско пи та ње у европ ским зе мља ма, по себ но у Фран-
цу ској, Не мач кој, Ује ди ње ном кра љев ству, Ита ли ји, Швај цар ској, 
у скан ди нав ском под руч ју, у Ру си ји, и дру гим зе мља ма, ства ра мо-
де ле свог ре ша ва ња ко ја за Ср би ју мо гу би ти, ако не у це ло сти, он-
да сва ка ко део стан дар да у по ли ти ци људ ских пра ва, по ли тич ком 
и еко ном ском уре ђе њу, у кул тур ном раз во ју и ин тер на ци о нал ним 
од но си ма. Ср би ја одр жа ва по ли тич ке и ди пло мат ске ве зе у раз ли-
чи тим фор ма ма са не ма ње од 57 др жа ва у ко ји ма је ислам би ло 
те жи шна ре ли ги ја, би ло да је део но се ће ре ли гиј ске струк ту ре у 
њи ма. Ср би ја има по себ не исто риј ске и са вре ме не од но се са Тур-
ском ко ји су не за ви сно од те ку ћих по ли тич ких и еко ном ских од-
но са, ево лу и ра ли и у по себ не кул тур не об ли ке и про жи ма ња, ко ји 
чи не и ду бо ки со ци јал ни и пси хо ло шки ко ло рит. Успон исла ма у 
Тур ској има већ ви дљи ве им пли ка ци је на ислам ско пи та ње не са мо 
у Ср би ји, већ и у ју го сло вен ском про сто ру. Из ово га про ис ти че да 
и ло кал на и гло бал на по зи ци ја Ср би је зах те ва ју ак ти ван при ступ 
ислам ској па ра диг ми. Њен део се од но си на те о риј ску и опе ра тив-
ну са др жи ну син таг ме исламскаекономија.

РАНИКОРАЦИ

Иако је уоб ли ча ва ње ислам ских еко ном ских ста во ва по че-
ло у пр вој по ло ви ни XX ве ка, тек су од 1960-тих го ди на на о ва мо 
убр за но раз ви ја на на че ла „ислам ске еко но ми је“. Њих су фор ми-
ра ли те о ло зи бли ски ислам ском фун да мен та ли зму. На опе ра тив-
ном спро во ђе њу тих на че ла ин си сти ра ју по је ди не вла да ју ће ели те 
у му сли ман ским др жа ва ма и исла ми сти у ва ни слам ским спољ ним 
сре ди на ма. Иако та ква си стем ска на че ла у исто ри ји исла ма ни ка да 
ни су по сто ја ла до XX ве ка, њих се да нас при др жа ва рас ту ћи број 
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му сли ма на, осо би то у на чи ну про из вод ње, бан кар ству, фи нан си ја-
ма и тр го ви ни. Та на че ла су ис пр ва, од 1925. го ди не, на ста ја ла под 
ду хов ним па тро на том Муслиманскебраће као део по ли тич ког от-
по ра гра ђан ској и ко му ни стич кој иде о ло ги ји евро а ме рич ке сфе ре, 
рас про стр те на свим кон ти нен ти ма, да би убр зо по ста ла чи ни лац 
на вод но исти ни тог му сли ман ског еко ном ског иден ти те та и „фун-
да мен тал ног“ му сли ма на. Ме ђу тим, да ле ко пре о вла ђу ју ћи об лик 
еко ном ског жи во та у ислам ским зе мља ма се не од ви ја у скла ду са 
тим пра ви ли ма, већ у скла ду са прин ци пи ма европ ске еко но ми је 
пра ће не ње ним уста но ва ма и за ко ни ма ко ји их шти те, као и ви тал-
ним ло кал ним тр жи шним ин сти ту ци ја ма. Као ку ри о зи тет, мо же се 
ука за ти да је ислам ска еко но ми ја и за бра ње на, упра во у ислам ској 
зе мљи, у Ома ну. 

Ако се по ђе од ми шље ња ути цај ног са у диј ског еко но ми сте 
Му ха ме да Ома ра Ча пре да је „ пред ислам ском еко но ми јом још дуг 
пут да по ста не за себ на еко ном ска ди сци пли на“2), он да је ра зу мљи-
во то што се о њој да ле ко ви ше го во ри као о про јект ном за дат ку ре-
ли ги о зних и по ли тич ких кру го ва, а да ле ко ма ње као о но вој прак си 
у еко ном ском си сте му и по ли ти ци. Ча пра је ово ка зао још 2001. 
го ди не, иако је 23 го ди не пре, у 1989. го ди ни, при мио две на гра де 
у Са у диј ској Ара би ји (од ме ђу на род не Исламскебанкезаразвој, 
као и „НаградуКраљ Фејсал“) упра во за на по ре да кон стру и ше 
но ву на у ку и но во еко ном ско-фи нан сиј ско по сло ва ње. До да нас се 
у су нит ском вер ском окру же њу на ста вља по тра га за кон сти ту и са-
њем ислам ске еко но ми је. При то ме, па жљи во се ана ли зи ра ју и до-
стиг ну ћа ши ит ских по став ки у Ира ну, од Хо ме и ни је вог пре о кре-
та по сле 1979. го ди не, ма да она, због др жав ног про тек ци о ни зма, 
обил них суб вен ци ја вла де и цен трал ног пла ни ра ња, не од го ва ра ју 
пре о вла ђу ју ћим иде ја ма код су ни та.

ГЛАВНИЦИЉ

Во де ћа за ми сао код иде о ло га ислам ске еко но ми је је да по ве-
ћа ју пред у зет нич ку са мо стал ност по је ди нач ног ин ве сти то ра пре ко 
гра ни ца ауто но ми је по сто је ћих пред у зет ни ка у европ ској еко но ми-
ји, а да сма ње ко рек тив ну ин тер вен ци ју и пла ни ра ње европ ске др-
жа ве, би ло да је или ка пи та ли стич ка или со ци ја ли стич ка. Њи хов 
циљ је ово: Ви ше етич ног по је дин ца, а ма ње етич ке др жа ве од по-

2) Dr. Mu ham mad Umar Cha pra: “What is Isla mic Eco nomy”, Isla mic De ve lop ment Bank, Isla-
mic Re se arch and Tra i ning In sti tu te, str. 48, Jad dah, 2001. Ово је Ча при на про це на: „Isla mic 
eco no mics thus has a long way to go be fo re it may be able to be co me a dis tinct eco no mic 
di sci pli ne“.
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сто је ће прак се у са вре ме ној гло бал ној ка пи та ли стич кој еко но ми ји, 
при че му ће му сли ман ски по је ди нац би ти ви ше про жет ин ве сти ци-
о ном и ди стри бу тив ном прав дом од евро пља ни на. Оту да би он био 
од ве ћег сте пе на апри ор ног дру штве ног по на ша ња од евро пља ни-
на, због че га би ислам ска др жа ва би ла и ма ња од европ ске. 

Ислам ски те о ло зи обра зла жу да му сли ман ска еко ном ска 
ин ди ви дуа мо ра би ти ма њег оп се га деј ства од европ ске. То ни-
је, ис ти чу они, ни ка кав еко ном ски не до ста так и он не опо вр га ва 
ислам ску те жњу ка сло бод ни јем ин ве сти то ру од европ ског, јер се 
му сли ман ска ин ди ви дуа из гру пе етич ких осо би на на вод ног евро-
пља ни на, ли ша ва ње го вих не га тив них ка рак те ри сти ка ко је оп те ре-
ћу ју еко но ми ју – као што су грам зи вост, се бич ност, ис кљу чи вост, 
са мо жи вост, пре вар ност, сви ре пост, рас ка ла шност, скло ност ка 
екс пло а та ци ји љу ди, не мар пре ма при ро ди. Али је за то пре о ста-
ли, по зи тив ни део му сли ман ске еко ном ске етич ке струк ту ре, го то-
во уро ђен у му сли ман ском еко но ми сти и ти ме је ви ше дру штве но 
син хро ни зо ван. Му сли ман је ма ње етич ке и опе ра тив не сло бо де од 
евро пља ни на, али је за то ње го ва сло бо да очи шће на од европ ских 
за ла пот пу но са мо стал на у од но су на европ ску етич ку струк ту ру. 
Оту да се ислам ски еко но ми сти но се иде а лом да за ми сле ма њу раз-
ли ку из ме ђу ми кро и ма кро еко но ми је од оне у европ ској при вре ди 
и ње ном др жав ном ин тер вен ци о ни зму, јер се на да ју да мо гу ство-
ри ти ма њи јаз из ме ђу лич ног и дру штве ног по на ша ња пред у зет ни-
ка и рад не сна ге. 

Крат ко ре че но, му сли ман ски пред у зет ник је и ма њег ин ве-
сти ци о ног оп се га од евро пља ни на и ма ње је тех нич ке по слов не 
сло бо де од евро пља ни на, али је уну тар свог по слов ног оп се га у 
ве ћој са гла сно сти са ети ком ко лек тив ног ин те ре са од ње га. Он је у 
ма њем су ко бу са дру штвом од евро пља ни на, из че га ће про ис ти ца-
ти и ма ња ин тер вент на му сли ман ска др жа ва од европ ске. Али, она 
за то, цео про стор из ван по је ди нач не сло бо де му сли ман ског ин ве-
сти то ра мо ра или да во ди са ма пре ко вла де, или да за бра ни да ти 
по сло ви уоп ште по сто ји – то су сви харам3) по сло ви. 

Ис так ну ти циљ се не по сти же опо вр га ва њем до стиг ну ћа 
европ ске еко но ми је ко ју исла ми сти, исто као и евро пља ни, схва-
та ју као „ кла сич ну“, од но сно, „ кон вен ци о нал ну“4), већ ње ним 

3) Код Ара па се реч харам пи ше на два на чи на и раз ли чи то се из го ва ра, и сто га има бар 
два зна че ња: Јед но да зна чи или гре шно, по роч но и за бра ње но да се учи ни, или дру го, 
да озна ча ва све то ме сто, не под ло жно на си љу и скр на вље њу сво је чи сто те. Реч је, ина че, 
се мит ског по ре кла, и лин гви сти на по ми њу да су је Ара пи из гле да пре у зе ли од Је вре ја.

4) Dr. Asad Za man:IslamicEconomics:ProblemsandProspects, DG, IITE, In ter na ti o nal Isla-
mic Uni ver sity of Isla ma bad, без озна ке го ди не из да ња, стр. 1.
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опле ме њи ва њем за из нос му сли ман ске при вред не ети ке, из че га 
ће про ис те ћи до ра ђе ни хомооецономицус као исламицус5). Глав ни 
из во ри ове те о е ти ке се на ла зе у Ко ра ну из VII ве ка, прав ној прак си 
Му ха ме да и му сли ма на при ка за ној у Ше ри ја ту из X ве ка, Му ха ме-
до вом по на ша њу и су до ва њу опи са них у му сли ман ским „ је ван-
ђе љи ма“ по зна тим као хадисима из VI II и IX ве ка, и у исто риј ски 
при хва ће ној еко ном ској прак си на свим ислам ским ло ка ли те ти ма 
пу тем ме ђу соб ног са ве то ва ња и са гла сно сти за јед ни ца и по што-
ва њем њи хо вих за себ них оби ча ја – кроз шуру, иџму иурф, све до 
да нас. Му сли ман ски еко ном ски иде о ло зи при хва та ју и прак су не-
му сли ман ских за јед ни ца кад год утвр де да је она у скла ду са њи-
хо вим схва та њем ети ке. Они сле де на вод но Му ха ме до во упут ство 
ко је гла си: „Тра жи зна ње ма кар оно би ло и у Ки ни, јер је по тра га за 
зна њем ду жност му сли ма на“ 6). 

Ислам ски те о ре ти ча ри не гу ју уве ре ње да у му сли ман ској ве-
ри и исто риј ској при вред ној прак си му сли ма на, ле же бо љи вред-
но сни су до ви за еко ном ско по на ша ње по је дин ца од европ ских хри-
шћан ских, ху ма ни стич ких и се ку лар них, и да ће се му сли ман, са 
гроссомодо про жи ма њем тим су до ви ма, по на ша ти “дру штве ни је“ 
од евро пља ни на. Ти ме ће се сма њи ти на пе тост из ме ђу ин ди ви ду-
ал них и оп штих ци ље ва раз во ја дру штва, би ће ма ње спо ро ва и со-
ци јал них су ко ба, а др жа ва ће по ста ти ко рек тор ма њег зна ча ја не го 
у Евро пи. Му сли ман ће да ле ко ма ње ин си сти ра ти на свом ин ди ви-
ду а ли те ту од европ ског гра ђа ни на и по мо ћу ислам ских над моћ них 
етич ких су до ва ру ко во ди ће се до бро би ти дру штва а не сво јим лич-
ним до бром као при о ри те том. Он ће се та ко по на ша ти и по це ну 
сма њи ва ња свог лич ног про фи та и до бро би ти ка ко не би угро зио 
ин те гри тет дру штва. Он ће при ста ти на ово не због прав не при ну де 
др жа ве, иако ће она сво јим за ко ни ма де фи ни са ти по јам дру штве-
но сти, већ због бо жи је на гра де у ра ју, под прет њом па кла. 

При влач ност по смрт не на гра де, и страх од по смрт не ка зне 
су основ ни јем ци при ме не ислам ске еко ном ске ети ке, а не ње на 
са мо стал на убе дљи вост и кон ку рент ска одр жи вост, иако је она, 
ми сле ислам ски те о ре ти ча ри, сва ка ко и ту бо ља од европ ске се-
ку лар не и ху ма ни стич ке ети ке (и од хри шћан ске), и сва ка ко је у 
са гла сно сти са бо жи јим упут стви ма. И већ са мим тим, она је но-
си лац трај ног исто риј ског и нео спор ног еко ном ског ле ги ти ми те та. 
Иза ислам ске еко но ми је сто ји сам бог, при че му је ди но оста је да 
ње го ве за по ве сти да нас пра во ва ља но схва ти мо и при бли жи мо их 

5) За ман ка же да му сли ман ски еко но ми сти ни су пру жи ли до каз да чо ве ка у еко но ми ји по-
кре ће ишта ви ше од соп стве ног ин те ре са. Исто, стр. 3.

6) Chapra, исто, стр. 35, фуз-нота 36.
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су шти ни ко ран ских од ред би, она ко ка ко су у да ле кој пра во вер ној, 
„ра ши дун ској“, и на кнад ној про шло сти, то чи ни ли Му ха мед, ома-
јад ски, аба сид ски, мо гул ски, фа ти мид ски, осман ски и дру ги ка ли-
фа ти, и ти ме про не ли сла ву исла ма по свим за хва ће ним по кра ји на-
ма и кон ти нен ти ма. Та да је, ми сле ислам ски те о ре ти ча ри, по сто јао 
ве ћи иден ти тет те о ло ги је и дру штва не го да нас. 

Пр во по зва ни да ту ма че Ко ран, Ше ри јат7) и сми сао ислам-
ских “је ван ђе ља“ су ислам ски прав ни ци, муф ти је(у ра зним зва-
њи ма), што им оси гу ра ва тра јан ауто ри та тив ни ста тус у др жа ви 
и дру штве ној за јед ни ци. С об зи ром да са бо жи јим на зо ри ма не ма 
рас пра ве, и да је сва ко опо зи ва ње зна ча ја ислам ске ре ли ги је зло чин 
про тив бо га и трај них исти на, он да је се ку лар на и не му сли ман ска 
де мо кра ти ја ис кљу че на, чи ме се оси гу ра ва те о крат ска и јед но ре-
ли гиј ска дик та ту ра. Ислам ска др жа ва је не спо ји ва са гра ђан ском, 
мул ти на ци о нал ном и мул ти ре ли гиј ском иде јом рав но прав но сти, 
од но сно, европ ским де мо крат ским си сте мом кон ку рен ци је иде ја.

Прватеоетичказамерка

Глав ни при го вор исла ми ста европ ској еко но ми ји је он то ло-
шке при ро де и упу ћен је етич ки го лој ин ди ви дуи. Евро пља нин је 
на вод но чо век ли шен мо ра ла јер се одво јио од ре ли ги је и об ја вио 
се ку лар ну др жа ву, ко ја сле ди ху ма ни стич ку и гра ђан ску ети ку без 
осла ња ња на бо га. Не ма ети ке без бо га, чо век је по сво јој при ро ди 
етич ки ну ди ста, и вред но сне су до ве му је од Ада ма до Му ха ме да 
дао Алах, без ко јих би чо век био на сте пе ну ни жих би ћа. Ипак, 
европ ски чо век ни је из гу био сва ку ве зу са етич ким си сте мом, бу-
ду ћи да ин ди ви ду ал не кон флик те у еко но ми ји и из ван ње, убла жа-
ва огром ном др жа вом „бла го ста ња“, чи ме од су ство бо жан ске ети ке 
на ни воу по је дин ца ко ри гу је ети ком ху ма ни зма на ни воу дру штва. 
Али, и то ми ло ср ђе, прав да, со ли дар ност, до бро твор ство, по ма га-
ње, бри га за дру ге и за јед ни цу је из ну ђе но и дру го ра зред но ста ње 
ду ха евро пља ни на и ви ше је иза зва но се бич ним по ли тич ким ра чу-
ном да се из бег не слом и су коб у дру штву, не го етич ким си сте мом 
ко јим се уна пред не по сред но ру ко во ди по је ди нац. 

7) Ше ри јат је ве ли ка ко лек ци ја прав них пра ви ла ко је уста но вља ва Ко ран и дру ге ре ли ги-
о зне књи ге ко је му сли ма ни при хва та ју, за тим пра ви ла и пре су да ко је је из ри цао Му ха-
мед, ње го ви ве ли ки след бе ни ци и ислам ски прав ни ци – муф ти је. Пи сан је у X ве ку. По 
са др жа ју, он је спој прав них пра ви ла, ка зни и пре су да, при че му пре су де слу же и као 
углед ни при мер за до но ше ње но вих пре су да у слич ним си ту а ци ја ма прет ход ни ма, што 
се од ви ја ана ло ги јом. Сли чан је ен гле ском на че лу су ђе ња за сно ва ном на CommonLаw. 
Су нит ски Ше ри јат је ко на чан, и у до стиг ну том је об ли ку из X ве ка, док је код ши и та 
ве ћи, јер га они не пре кид но уве ћа ва ју но вим пра ви ли ма и при ме ри ма из суд ске прак се, 
што мо гу на ста ви ти све док се из окул та ци ја не вра ти у са да шњост не ста ли два на е сти 
имам и об ја ви крај ово га све та.
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Ка ко је то мо гу ће – да евро пља нин, као по је ди нац, уоп ште 
ни је ни ети чан, али да му је се ку лар на др жа ва ипак етич но ко рек-
тив на, ергоипсо ипак бо жан ска, мно ги ислам ски те о ре ти ча ри, за 
са да, не обра зла жу. Они на ла зе да се евро пља нин са те ту ра њем 
вра ћа не бе ској ети ци тек у ма кро е ко но ми ји, јер у ми кро е ко но ми ји 
за па да у кри зу и збр ку због bellumonniumcontraomnes, где па ци-
фи ка тор ски ре а гу је тек пре ко вла де и та да ре ша ва пи та ња сте пе на 
про тек ци о ни зма, еко ло шка пи та ња, бу џет ско фи нан си ра ње де ба-
лан си ра них и фа во ри зо ва них еко ном ских гра на, раз вој на пи та ња 
по кра ји на, мо не тар на пи та ња, за јед нич ко шко ло ва ње, на род но 
здра вље, а по том фи нан си ра ње од бра не и дру га оп шта еко ном ска 
пи та ња. 

Ислам ски еко но ми сти ми сле да је европ ска ма кро е ко но ми ја 
про из вод остат ка бо жан ске ети ке у љу ди ма, све ви шње ети ке ко ју 
они још ни су сти гли да ис ко ре не ху ма ни змом, и да због то га она 
успе ва да бар де ли мич но ко ри гу је ис кри вље ног ре не сан сног гра-
ђа ни на. Евро пља ни се спа са ва ју остат ком бо га у др жа ви. А ни је 
не мо гу ће и да ми сле да ху ма ни зам, сам, иако је на ка ра дан у од но су 
на бож ји етич ки си стем дат у на ред ба ма у Ста ром за ве ту и Ко ра ну, 
до при но си убла жа ва њу пред у зет нич ких су ко ба и кри за у зе мљи, 
јер је ипак ка кав-та кав етич ки си стем, ма да ма ње де ло твор но сти 
од ислам ског. Ме ђу тим, они ово из ри чи то не на во де. 

Исла ми сти не го во ре да је европ ска ми кро е ко но ми ја (по је-
ди нац као ула гач и на јам ник, пред у зе ће, ло кал на са мо у пра ва) део 
по ли тич ко-еко ном ског си сте ма и да су пра ви ла пред у зет нич ког и 
тр го вач ког по на ша ња, стан дар ди, под руч ја ула га ња, рад но вре ме 
и пра зни ци, си стем ло кал них так си и опо ре зи ва ња, пра ви ла син-
ди кал ног и ко мор ског удру жи ва ња, ти по ви и ор га ни за ци ја фир ми, 
до бри по слов ни оби ча ји, рад но-прав ни спо ро ви, рад на рав но прав-
ност же не, при вред но пра во и тр го вач ки су до ви – про ис те кли из 
прак се и еко ном ске ети ке то тал не дру штве не за јед ни це ко ја об у-
хва та и ло кал ни раз вој, али и свет ско-исто риј ски „ло гос“ и ње му 
за себ ни етич ки до при нос Евро пе. Чак је део тог ло го са Евро па 
пре у зе ла упра во и из исла ма, ре ци мо: Ли бе рал ну при вре ду и тр-
го ви ну, књи го вод ство, ра чу но вод ство са тр го вач ком арит ме ти ком, 
ин диј ско-арап ске бро је ве, це си ју, иден ти тет при ват не сво ји не и 
сло бо де, пра во на ро да на по бу ну, уни вер зи тет, и дру га до стиг ну ћа. 

Исла ми сти ма је стра но да ми сле да не ма фун да мен тал не 
етич ке раз ли ке из ме ђу ми кро и ма кро еко но ми је, јер они ова два 
ана ли тич ка де ла еко но ми је по сма тра ју као две пот пу но ма те ри јал-
но раз дво је не еко но ми је, а не као це ли ну. Због то га што су европ-
ски еко но ми сти у XX ве ку ра ди лак шег во ђе ња еко ном ске по ли-
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ти ке ме тод ски раз вр ста ли под руч ја при вре де на два оп шта де ла 
– ма кро и ми кро део, му сли ман ски те о ре ти ча ри су за кљу чи ли да 
су они за сно ва ни и на два раз дво је на етич ка си сте ма. Са њи хо вог 
ста но ви шта оба су ло ша, јер су се ку лар на и ху ма ни стич ка, али је 
ми кро етич ки си стем то ли ко на ка ра дан због пре ши ро ке до зво ле 
ин ди ви дуи да на вод но бу де без оч но ин ве сти ци о но се бич на – да 
ко ри сте ћи се не мо ра лом ула же са мо у оно што је од ње ног ин те-
ре са, да тај си стем тра жи спа са у дра ма тич ној ан ти кри зној ма кро-
по ли ти ци др жа ве као на ди да се мо же спа сти ин ди ви ду а ли зо ва на 
при вре да за сно ва на на из да ји бо га. На рав но, има ислам ских ауто ра 
ко ји су све сни да су европ ске дру штве не на у ке за сно ва не на ети ци 
али да при то ме те на у ке са мо „скри ва ју етич ка и со ци јал на стре-
мље ња ка се ку лар ним по гле ди ма ко ји се су ко бља ва ју са ислам ским 
по гле ди ма“.8)

Исла ми сти ми сле да европ ска ан ти кри зна по ли ти ка др жа ве 
не про ис ти че из са мог би ћа роб не еко но ми је не за ви сно од ти па 
ре ли ги је у зе мљи, не про ис ти че из ин хе рент не не спо соб но сти љу-
ди да тр жи штем склад но рас по де ле све дру штве не ре сур се, већ из 
от пад ни штва од бо жи јих на ло га ка ко се ва ља по на ша ти у ко мер ци-
јал ном жи во ту. За то је по вра так Ала ху из лаз из кри зе.

Другатеоетичказамерка

На ред ни при го вор исла ми ста про ис ти че из кри ти ке се ку-
лар ног етич ког ста ња евро пља ни на и од но си се на ци ље ве ње го-
вог еко ном ског по на ша ња ко је је под врг ну то се бич ним про фи тер-
ством и пра ву на амо рал но ши ро ку сло бо ду ула га ња. Исла ми сти 
при го ва ра ју европ ском пред у зет ни ку и за по сле ном ста нов ни штву 
да су „по зи ти ви стич ке“ при ро де, од но сно, да у еко но ми ји не ма ју 
из гра ђен нор ма тив ни си стем и да их то до во ди до асо ци јал ног од-
но са јед них пре ма дру ги ма ко ји се ис по ља ва у са мо жи во сти и идо-
ла три ји ин ди ви ду а ли зма. 

Они схва та ју европ ску ли бе рал ну те о ри ју као аетич ну, и то 
не за то што је не по зна ју, већ за то што им од го ва ра да ис ти чу са мо 
оне евро а ме рич ке ин тер пре та то ре ко ји и са ми за бо ра вља ју да је 
ли бе рал на те о ри ја иде о ло ги ја инспе и го во ре да је ли бе рал на ин-
ди ви дуа ин кар на ци ја чо ве ко вог веч ног при род ног ста ња, а не ис-

8) Dr. Asad Za man: Lec tu res on Isla mic Eco no mics, 15 lec tu res, Lec tu re 2 – Ori gins of We stern 
So cial Sci en ces, Fe bru ary-March, 2011, III Fa culty, https://si tes.go o gle.com/si te/asad za man/. 
За ман из ри чи то твр ди да су ислам ски ауто ри при хва ти ли европ ску об ма ну да су дру-
штве не на у ке от кри ле за ко не људ ског по на ша ња, и да су “по зи тив не”, да су од раз при-
род ног ста ња, али да та квих за ко на, у ства ри, не ма. По сто је са мо бож ји за ко ни.
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ход јед ног ду гач ког и бол ног исто риј ског ло го са. Чо ве ко во при род-
ног ста ње је те о риј ски мо дел а не и ње гов не пре кид ни и исто вр сни 
жи вот кроз ми ле ни ју ме, и исла ми сти то зна ју – јер је ли бе ра ли зам 
и њи хо вог ко ре на. Му ха мед је био сна жни за го вор ник сло бод не 
тр жи шне при вре де и ан ти про тек ци о ни зма, а ли бе рал на еко но ми-
ја арап ско-пер сиј ских ка ли фа та, Мо гу ла и Тур ске, је евро пља ни ма 
до бро по зна та. Ipsofacto, Му ха мед опо вр га ва ко ри сност не тр жи-
шних об ли ка при вре да ко је су по сто ја ле или по сто је исто вре ме но 
са ан тич ким ка пи та ли змом ње го вог вре ме на. Он је, у од но су на 
Ису сов на ту рал ни за дру жни кон цепт жи во та код Је вре ја, ко га су 
ци о ни сти и вул гар ни изра ел ски со ци ја ли сти пре ко кибуца не за ви-
сно од ње га по ку ша ли да раз ви ју у XX ве ку, и у од но су на Ису со во 
од ба ци ва ње при ват не сво ји не - да ле ко ис пред ње га. Му ха мед је чи-
сти за го вор ник „све то сти“ при ват не сво ји не и тр жи шне еко но ми је, 
он је апо ло ге та тр жи шта без мо но по ла и про тек ци о ни стич ке по ли-
ти ке. Он је ра ни Адам Смит, но не са мо као пр ви иде о лог мо дер-
ног ли бе ра ли зма, већ је и пр ви др жав ник ко ји је по ди гао за ста ву 
сло бод не тр го ви не - три на ест ве ко ва пре фран цу ских фи зи о кра та 
и ен гле ских ли бе ра ла, од но сно, Ен гле ске у XIX ве ку.

Али, исла ми сти, због же ље да опо врг ну се ку лар ни и ху ма-
ни стич ки мо дел европ ског пред у зет ни ка и европ ску др жа ву бла го-
ста ња, при пи су ју по је дин цу да је без об зир ни и са мо жи ви ула гач, 
док је др жа ва су ви ше ве ли ка и ску па бу ду ћи да због кон фликт ног 
су да ра ња по је ди на ца тро ши ви ше бу џет ског нов ца на ин тер вен-
ци је од ну жно сти. Европ ска еко но ми ја је за њих по доп ти мал на и 
са ста но ви шта ми кро е ко но ми је и ма кро е ко но ми је. Кри ти ку ју ћи 
кри зе, бан ке, на чин ре ша ва ња европ ских еко ном ских кон фли ка та, 
тр го вач ка удру же ња и мо но по ле, гло бал ну рас по де лу при вред них 
мо ћи, де мо кра ти ју и иде о ло шке сло бо де, и дру ге чи ни о це са вре ме-
не по лит-еко но ми је, они све сла бо сти гло бал не еко но ми је сва љу ју 
на иде о ло шку ис пра зност евро а ме рич ке сфе ре ко ја је не ми но ва с 
об зи ром на одво је ност по ли ти ке и прав де од бо га. 

То што исла ми сти oдбацују европ ски мо дел ху ма ни те та и се-
ку лар но сти, за њих је са мо увер ти ра да уне су у по ли тич ку аре ну 
но ву иде о ло ги ју, на вод но бож ју, ко ја са мим тим и ни је ствар из бо-
ра, већ на ред бе, и да пре ко ши ре ња исла ма из ве ду пре ком по зи ци ју 
свет ске при вре де и рас по де ле по ли тич ке и еко ном ске мо ћи. Ме ђу-
тим, исла ми сти, за са да, не мо гу да се сло же и фор му ли шу шта би 
то би ла ислам ска еко но ми ја и ка ко би тре ба ло да ислам ски „гра-
ђа нин“, про на ђе ни бож ји по је ди нац, бу де ви ше ин ве сти ци о но со-
ци ја лан од Нор ве жа на, Да на ца, Ен гле за, Ја па на ца, Аме ри ка на ца и 
дру гих, што ће сма њи ти са вре ме ну сна гу и ти по ве кри за, и вра ти ти 
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му сли ма не у окри ље пра вед не и со ци јал не бож је др жа ве. Про блем 
исла ми ста је то што не мо гу да фор му ли шу ни ефи ка сну те о риј-
ску кри ти ку се ку ла ри зма, ли бе ра ли зма и де мо крат ског по ли тич ког 
си сте ма, као што не мо гу да кон стру и шу ни опе ра тив ни мо дел но-
ве ал тер на ти ве гло бал ном тр жи шном дру штву. То не зна чи да им 
је сва ка кри ти ка без у спе шна и ли ше на дру штве ног сми сла. Они 
не при хва та ју ни јед ну бив шу ни те ку ћу европ ску те о риј ско-по ли-
тич ку кри ти ку ко мер ци јал ног дру штва и свет ске рас по де ле мо ћи 
(со ци ја ли зам, фа ши зам, пе ро ни стич ки кор по ра ти ви зам, на ци зам, 
ко му ни зам, фе ми ни зам, нео ли бе ра ли зам, со ци јал де мо кра ти ју и др 
- сва ка ко и са мно го при хва тљи вих раз ло га за то), и го во ре ћи о 
ислам ској па ра диг ми, они се на да ју да ће она бле сну ти са но вим 
од го во ри ма. 

Не ки ме ђу њи ма од ба цу ју по ку ша је да се кон стру и ше и 
арап ски, од но сно, ислам ски со ци ја ли зам, ка ко се то по ку ша ва ло 
од 50-70 го ди на XX ве ка (Ма греб, Па ки стан до Зи је ул Ха ка), јер 
је он био ве зан за со вјет ску и ки не ску со ци ја ли стич ку сфе ру мо ћи. 
Ате и зам ко му ни ста је ту исла ми сти ма па ра ван да зах те ва ју но во 
струк ту и ра ње си сте ма мо ћи. Аја то лах Та ле га ни у Ира ну ка же: „ 
Ислам ска еко но ми ја се не за сни ва ни на нео гра ни че ном сло бод ном 
ин ди ви ду ал ном вла сни штву ко је ре зул ту је у раз у зда ном ка пи та ли-
зму, ни ти на јав ном вла сни штву ко је во ди у пот пу но по ни шта ва ње 
ин ди ви ду ал не сло бо де“ 9). А опет, не ким ислам ским ми сли о ци ма 
се баш до па да иде ја со ци ја ли зма, до ду ше, не и са ате и змом у се би, 
што је на про марк си стич кој мак си ми о ко му ни зму ја сно ис та као 
пред сед ник Ислам ске Ре пу бли ке Ира на Абул Ха сан Ба ни Са др у 
сво јој књи зи „ Ислам ска еко но ми ја“ ка да је ка зао: „Про из во ди ти 
у скла ду са ин ди ви ду ал ним мо гућ но сти ма, а тро ши ти у скла ду са 
вр ли на ма“ 10).

НАЧЕЛА

Са вре ме ни исла ми сти, по себ но деобанди и вехабисти, ин си-
сти ра ју на два на че ла у фи нан сиј ском по сло ва њу ко ја се раз ли ку ју 
од кон вен ци о нал них. Јед но се од но си на за бра ну ис пла те ка ма те 
на штед њу, кре ди те и не ке вред но сне хар ти је – оно се зо ве риба, 
док се дру го од но си на за бра ње не про из вод ње и услу ге (харам), 
по ве ћа ва ње прав де при рас по де ли гу би та ка и сма ње ње ри зи ка од 
бр зо пле тих ин ве сти ци ја у фи нан сиј ском по сло ва њу – и зо ве се гха-
рар. Ни јед но по ме ну то пра ви ло ни је ис црп но по ре клом ислам ско, 

9) Saeed Mortazavi, PoliticalEconomyofIslam, Humboldt State University, 2003, стр.79.

10) Mor ta za vi, исто, стр. 81.
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већ им је ко рен у ју да и зму, Ста ром и Но вом за ве ту, грч ко-рим ској 
прак си, као и у кла сич ној грч кој фи ло зо фи ји ари сто те ли јан ске и 
пла тон ске ори јен та ци је, у хин ду и зму и бу ди зму. Ислам је та на че ла 
пре у зео и да нас их кроз ре чи фун да мен та ли ста ре ин тер пре ти ра у 
скла ду са но вим об ли ци ма еко ном ског по на ша ња. Он то по себ но 
чи ни од 1940. го ди не, ка да је Па ки ста нац, Ма у ла на Абул Ала Ма у-
ду ди, отац мо дер ног екс трем ног исла ми зма, по чео да кон стру и ше 
пра ви ла ислам ске еко но ми је.

На че ло за бра не на пла те ка ма те у фи нан сиј ској исто ри ји му-
сли ма на ни ка да ни је стрикт но и без кон тра вер зи схва та но, не за-
ви сно од, чи ни се, ја сног ста ва Ко ра на (су ра Ал Ба ка ра, 2: 275, 2: 
276, 2: 278, су ра Али Имран, 3: 130, и дру ге), јер је опо вр га ва но и 
фа тва ма ре ис ул уле ма. Та ко је у Тур ској у XVI ве ку, за вре ме Су-
леј ма на Ве ли чан стве ног, ње гов вр хов ни муф ти ја, ше ик ул ислам, 
Ебу суд Ефен ди, до нео фа тву ко јом је оправ дао за во ђе ње ка ма те, 
го то во исто вре ме но ка да је на За па ду, у Шпа ни ји, до ми ни ка нац 
Фран ци ско де Ви то ри ја на уни вер зи те ту у Са ла ман ки учи нио то 
исто, док је у са вре ме ном до бу то учи нио еги пат ски ве ли ки имам 
џа ми је Ал Аз хар у Ка и ру, Ше ик Му ха мед Са јед Тан та ви. Он је 
1989. го ди не оправ дао не ке об ли ке ка ма ти (на др жав не об ве зни це, 
на сукук). Због дво сми сле но сти арап ске ре чи риба, ко ја озна ча ва и 
зе ле на штво и ка ма ту, за ступ ни ци ка ма та но сног ка пи та ла го во ре да 
је Му ха мед био са мо про тив зе ле на ше ња, ко је је код пре и слам ских 
Ара бља на би ло ве о ма ра ши ре но. 

Мо жда ни је ла ко раз у ме ти због че га би Му ха мед, као успе-
шан тр го вац и за го вор ник ве о ма пра вед ног тр го вач ког пра ва, мо-
гао у на че лу би ти про тив ник про фи та на кре дит ни ка пи тал и да 
пи сци Ко ра на по сле ње го ве смр ти ни су схва та ли да је он је ди но 
био про тив зе ле на штва. Но, то је те шко до ка зи ва ти. Ње га на из глед 
ви ше по ја шња ва кре дит на исто ри ја ислам ске хе мис фе ре у ко јој 
је ука ма ћи ва ње ду го ва би ла ре до ван по сту пак у по ве ри лач ко-ду-
жнич ким од но си ма, али то не би сме ло без по го во ра да се схва ти 
као пра во ту ма че ње по слов них кру го ва ње го вих ста во ва. Мо жда 
је ука ма ћи ва ње пре би ло твр до кор ни по сту пак ко ји се одр жа вао 
ин хе рен ци јом са ме хи ља ду го ди шње при ро де кре ди та, не за ви сно 
од ислам ске мр зо во ље пре ма ка ма ти. Због то га се у исла му ука ма-
ћи ва ње ка пи та ла свр ста ва у че твр ти смрт ни грех, од се дам њих, 
од мах иза не ве ри це у бо га, ода ва ња ча роб ња штву и нео прав да ном 
уби ству. То сва ка ко по сред но го во ри о рас про стра ње но сти ука ма-
ћи ва ња упр кос ко ран ским за бра на ма, али не до ка зу је да је Му ха-
мед био по гре шно схва ћен. Ка ко и ра на хри шћан ска те о е ко но ми ја 
за бра њу је ка ма ту све до да ле ко у Сред њи век, ка да тек од ен гле ског 
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кра ља Хен ри ја VI II у XVI ве ку би ва прав но до зво ље на, то го во ри 
да је еко ном ско раз у ме ва ње Тал му да, То ре, Мих не, Но вог за ве та и 
дру гих спи са и код хри шћа на и му сли ма на би ло под јед на ко. Ни је 
се раз ли ко ва ла нор мал на це на ка пи та ла, „нор мал на ка ма та“, од зе-
ле на шке, ни ти се ка ма та на чел но до зво ља ва ла.

Па ипак, хри шћан ство је до зво ља ва ло по зајм љи ва ње нов ца 
на ка ма ту не хри шћа ни ма. Уоста лом, као и ју да и зам пре ње га. Ра-
но хри шћан ство је до зво ља ва ло и узи ма ње кре ди та на ка ма ту од 
не вер ни ка, по себ но Је вре ја, као што су и Је вре ји узи ма ли ка ма то-
но сне кре ди те од не је вре ја. Са вре ме ни кре дит ни од нос се про би-
јао кроз ин тер ре ли гиј ску ко о пе ра ци ју. Евро пља ни су под ути ца јем 
ита ли јан ских Је вре ја, ко ји су жи ве ли у Лом бар ди ји и би ли за ла га-
о ни ча ри, за бра ну ука ми ћа ва ња за о би ла зи ли и по ступ ком по зна тим 
као con trac tum tri ni us све док ни су пре шли на ди рект но ука ма ћи-
ва ње. Овај по сту пак, con trac tum tri ni us, се сво дио на то да се ду-
жник оба ве же да ће про фит од кре ди та узе ти тек по што прет ход но 
ис пла ти цео про фит по ве ри о цу ко ји је за ра дио до од ре ђе не ве ли-
чи не, и да ду жник по ве ри о цу мо ра уна пред и бес по врат но пла ти ти 
обе ште ће ње за слу чај сво је про па сти, иако се она не мо ра до го ди-
ти. Јем че ње по вра ћа ја кре ди та се од ви ја ло и по мо ћу за ло же них не-
крет ни на – ово су по себ но раз ви ли Тем пла ри. Цр ква је одо бра ва ла 
con trac tum tri ni us и у ве зи са њим по др жа ва ла и на сил ну на пла ту 
кре ди та не крет ни на ма, јер је ова кво по сло ва ње би ло слич но оном 
тра ди ци о нал ном пред хри шћан ском бан кар ству на Бли ском ис то ку 
про тив ко јег Исус ни је устао. Цр ква ни је има ла ни шта про тив за-
ла га о ни ца, иако оне им пли цит но по слу ју на на че лу ка ма те бу ду ћи 
да кли јен ту да ју но вац на за јам ко ји је ис под вред но сти ње го вог 
пред ме та ко ји је дао у јем ство, а ка да кли јент хо ће да га от ку пи, 
мо ра да ти ви ше нов ца не го што је до био на за јам11).

Ово да нас на сли чан на чин по на вља ју му сли ман ске бан ке. 
Оне не ће ште ди ша ма ис пла ти ти ка ма ту на њи хо ве уло ге и не ће на-
пла ти ти ка ма ту сво јим кре дит ним ду жни ци ма, али ће то ипак ура-
ди ти на за о би ла зан на чин, по мо ћу по сту па ка ко ји се зо ву му ра ба ха 
и му да ра ба. Ште ди ша ће до би ти на гра ду за вер ност бан ци - што 
је исто што и па сив на ка ма та, док ће кре дит ни ду жни ци пла ти ти 
бан ци про фит што је она уме сто њих ку пи ла ро бу ко ју они же ле да 
ку пе - што је исто што и ак тив на ка ма та. При овим по сло ви ма бан-
ке на пла ћу ју ка ма те ко је су че сто да ле ко ве ће од кон вен ци о нал них 

11) У Евро пи је ка ма то но сни ка пи тал у пот пу но сти оправ дан у ра до ви ма хо ланд ског кал ви-
ни сте Кло да Со ме за (Cla u de Sa u ma i se, ла ти ни зо ва но Cla u di us Sal ma si us, 1588-1653), по-
чев од тек ста Deusurisliber из 1630. ко ји је раз ра ђи ван све до 1645. Али, ре ха би ли та ци-
ја ка ма те је за по че та ра ни је, по себ но од шпан ског до ми ни кан ца Фран ци ска де Ви то ри је 
на уни вер зи те ту у Са ла ман ки, у XVI ве ку. На то ме су упо ре до ра ди ли и пор ту гал ски 
до ми ни кан ци на уни вер зи те ту у Ко им бри.
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и иду на зе ле на шке ви си не. Ислам ски бан кар ка же: „ Це на да одеш 
у рај је око 50 од сто“.12) Осим то га, бан ке тра же да по ве ри лац јем-
чи вра ћа ње кре ди та не по крет ном имо ви ном, а мо же и др жав ним 
об ве зни ца ма ко је се зо ву су кук и ко је до но се фик си ра ну ка ма ту – 
јер су оне, упр кос Ко ра ну, про гла ше не за ха лал, до зво љен по сао.13) 
Ове др жав не об ве зни це су 100% по кри ве не не ка квом не крет ни ном 
у јав ном вла сни штву, чи ме др жа ва јем чи да ће куп ци ма ових па-
пи ра вра ти ти но вац у слу ча ју про па сти свог ин ве сти ци о ног ци ља.

Те о е ко ном ска на че ла исла ма се сво де на ха лал и ха рам, на 
до зво ље но и за бра ње но. По сто ји из ме ђу ова два на че ла и ма крух, 
што озна ча ва не што што је прав но до зво ље но ма да је етич ки не по-
жељ но (код не ких пу ше ње, не у ме ре но ри ту ал но тро ше ње во де), и 
овај прин цип се за сни ва на етич кој де дук ци ји вер ских спи са, а не 
и на њи хо вим из рав ним на ред ба ма. Та на че ла ни су го то во ни ка-
ква но вост за ве ли ке пре ди слам ске ре ли ги је, јер се ра су то на ла зе у 
њи ма – по себ но у ју да и зму, бра ма ни зму, бу ди зму, зо ро а стра ни зму, 
хри шћан ству и дру гим. Она су, ка да је у пи та њу ис хра на, хи ги је-
на и рас по ла га ње во дом, упа дљи во ве за не за кли мат ски по јас свог 
по ре кла и ме ди цин ска до стиг ну ћа Ста рог ве ка, али про ис ти чу и из 
не по жељ них учи на ка до та да шње еко ном ске прак се. 

Ислам ски фун да мен та ли сти ожи во тво ру ју ста ре еко ном ске 
за бра не та ко што за го ва ра ју њи хо ву до слов ну при ме ну не са мо у 
тра ди ци о нал ном об ли ку, већ сми сао ре ли гиј ских за бра на про ши-
ру ју и на но ве об ли ке про из вод ње и фи нан си ја, као и на ко мер ци-
јал не об ли ке кул ту ре и за ба ве. То је са мо део њи хо вог на сто ја ња да 
из гра де ислам ски си стем и у по ли тич ком уре ђе њу, оп штој кул ту ри 
и обра зо ва њу, по ро дич ном пра ву, со ци јал ној по ли ти ци, си сте му 
ка зни и у дру гим под руч ји ма жи во та. Они су ехо но вог со ци јал ног 
ин же ње рин га по сле не у спе ха европ ских фа ши ста, на ци ста и ко му-
ни ста да ство ре но ва дру штва, али и не сла га ња са мно гим кул тур-
ним вред но сти ма европ ског ли бе рал ног све та. Но, у еко но ми ји, где 
се ула жу из у зет ни на по ри да се фор ми ра ал тер на тив на тр жи шна 
еко но ми ја на те о на че ли ма, ислам ски фун да мен та ли сти, у ства ри, 
ни су ра ши ри ли ве ли ки ма не вар ски про стор. За са да, они у обла сти 
по тро шње углав ном по на вља ју ста ро за вет на би блиј ска огра ни че-
ња у ис хра ни љу ди, а у про из вод но-фи нан сиј ској сфе ри усред сре-
ђу ју се на за бра њи ва њу из ве сних про из вод њи и услу га ве за них за 

12) Ric hard Mo ra is: „ Don’t Call it In te rest“, Forbes, 07.23.07, на вео Ale xa der R. Ale xi ev: „The 
Wa ges of Ex tre mism“, The Hud son In sti tu te, 2011, стр. 101.

13) У мар ту 2008.го ди не је Ше ик Му ха мед Та ки Осма ни (Shi ekh Mu ham mad Ta qi Usma ni), 
у свој ству чла на Ра чу но вод стве не и ре ви зор ске ор га ни за ци је за ислам ске фи нан сиј ске 
уста но ве у Ба хре и ну (the Ac co un ting and Audi ting Or ga ni za tion for Isla mic Fi nan ce In sti-
tu tion – AAOIFI), ка зао да је 85% ислам ских др жав них об ве зни ца у ства ри не и слам ско. 
Пре ма: news. bbc.co.uk od 11.de cem bra, 2009.
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не по жељ не ме сар ске про из во де, коц кар ске и ла сцив не услу ге, и 
за бра ну јем че ња не ких уна пред фик си ра них до хо да ка – јер их сма-
тра ју не пра вед ним, ма да не и еко ном ски не у чин ко ви тим. 

Прак тич но, њи хо ва ин тер вен ци ја се сво ди на из бе га ва ње ка-
ма те и на утвр ђи ва ње по де ле од го вор но сти по ве ри ла ца и ду жни ка 
код ко мер ци јал них бан кар ских кре ди та. Ка ма та на др жав не кре ди-
те је из о ста вље на од за бра на, као и све рен те на не крет ни не. Оне 
су до зво ље не, оне су халал. То је су ви ше ма ло да би се ство ри ла 
чи та ва но ва тр жи шна еко но ми ја. А по тро шач ка огра ни че ња, на ко-
ји ма упли ћу за ко не др жа ве – као код ал ко хо ла, код за бра не ис хра не 
кр ва вим жи во тињ ским ме сом (не и ри бе), код за бра не по тро шње 
сви ње ти не, зе че ти не и др, они ви ше по ку ша ва ју да у име бо га об-
но ве вер ску ди сци пли ну и кон тро лу ста нов ни штва ра ди вла сти, 
не го што у са вре ме ној гло бал ној по тро шач кој прак си мо гу про на-
ћи оправ да ња за при др жа ва ње ста рих за бра на из Ста рог ве ка. Ни 
на сто ја ње да исла ми сти уста но ве вид но дру га чи је од евро пља на 
еко ном ско по и ма ње ре чи правда, умереност, из бе га ва ње загађе-
ностиприроде и дародавство, још ни је сти гло до ма њих со ци јал-
них раз ли ка у ста нов ни штву од европ ских, ни ти се при бли жи ло 
европ ским ре зул та ти ма у еко ло ги ји и бри зи за не моћ не и де при ви-
ле го ва не. Ги ни ин декс дис тру бу ци о не прав де евро пља на је да ле ко 
по вољ ни ји не го у зе мља ма ислам ске про ве ни јен ци је не за ви сно од 
бо гат ства њи хо вих вла да ју ћих ели та, би ло да су то на след ни ше и-
ка ти, кра љев ства, вој не дик та ту ре или из бор не вла де.

Но, то, бар за са да, још не обес хра бру је исла ми сте да од ба-
цу ју прак су евро а ме рич ке хе мис фе ре у ко јој се уста но ва др жа ве 
ви ше не ко ри сти за на ме та ње за кон ске вер ске ди сци пли не, што је 
у скла ду са пре ба ци ва њем ре ли ги је у при ват но пра во ин ди ви дуе, 
док је „кон ку рен ци ја“ ре ли ги ја у Евро пи за ко ном за га ран то ва на 
(ма да по сто је и др жав не ре ли ги је – Нор ве шка, Ен гле ска) све док 
се она не зло у по тре би ра ди оспо ра ва ња ста ту са ли бе рал не и се ку-
лар не др жа ве. Не ма сум ње да ће исла ми сти на ста ви ти са по тра гом 
за од го во ром да ли су мо гу ће си стем ски дру га чи је фи нан си је и еко-
но ми ја од европ ских не за ви сно од не по вољ них на ла за по пут Ма-
џи до вље ве ко ја ка же14): „ Ис ход по ка зу је да ислам ске бан ке има ју 
ве ће тро шко ве и сма ње не ре зул та те у по ре ђе њу са кон вен ци о нал-
ним бан ка ма“.

14) Ma ri a ni Ab dul Ma jid, TheEfficiencyofIslamicandConventionalBanks, Aston Uni ver sity, 
стр 2, 2008. Она ка же: „The re sults show that Isla mic banks ha ve hig her costs and re du ced 
out puts re la ti ve to con ven ti o nal banks“.
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ДЕФИНИЦИЈЕ

Исла ми сти су још увек да ле ко од ме ђу соб не са гла сно сти око 
то га шта је ислам ска еко но ми ја. Го то во да сва ки аутор има сво ју 
од ред бу о том пред ме ту, што од ра жа ва огром не те шко ће да се отрг-
ну од са вре ме не тр жи шне еко но ми је и уста но ва ци вил не др жа ве, 
али и ука зу је на старт ну ра зно род ност њи хо вог раз у ме ва ња опе ра-
тив ног пре во ђе ња еко ном ске иде о ло ги је Ко ра на у мо де ран еко ном-
ски си стем и по ли ти ку. Сам Му ха мед Ча пра је из нео ове раз ли ке 
на во де ћи за себ на схва та ња му сли ман ских ауто ра15):

● Ислам ска еко но ми ја је зна ње и при ме на ше ри јат ских за-
бра на и пра ви ла ко ја спре ча ва ју не прав де у сти ца њу и 
рас по де ли ма те ри јал них до ба ра да би се оси гу ра ло за до-
вољ ство људ ских би ћа и омо гу ћи ло им да се при др жа-
ва ју оба ве за пред Ала хом и дру штвом – С. М. Ха са нуз 
За ман.

● Ислам ска еко но ми ја је дру штве на на у ка ко ја ис тра жу је 
еко ном ске про бле ме љу ди та ко што је про же та ислам-
ским вред но сти ма – М. А. Ма ман.

● Ислам ска еко но ми ја је си сте мат ски на пор да се раз у ме 
еко ном ски про блем и чо ве ко во по на ша ње у ве зи са њим 
из ислам ске пер спек ти ве – Кхур шид Ах мад.

● Ислам ска еко но ми ја је од го вор му сли ман ских ми сли-
ла ца на еко ном ске иза зо ве свог вре ме на. У том по гле ду 
њи ма по ма жу Ко ран и су не, као и ра зум и ис ку ство – М. 
Не џу да лах Си ди ки.

● Ислам ска еко но ми ја те жи ис тра жи ва њу о људ ској до-
бро би ти по стиг ну тој на ор га ни зо ва њу зе маљ ских ре сур-
са на осно ву са рад ње и са-уче шћа – М. Акрам Кан.

● Ислам ска еко но ми ја је пред став ник му сли ман ског по на-
ша ња у ти пич ном му сли ман ском дру штву – Са јед На ваб 
Хај дер На кви.

Овим де фи ни ци ја ма при до да је мо и ону, ко ју је лан си рао Ма-
су дул Алам Ку ду ри у 1974. го ди ни, ка да је твр дио да је он, ујед но, и 
пр ви ко ји је уста но вио по ли тич ку еко но ми ју исла ма као на у ку16): „ 
Ислам ска по ли тич ка еко но ми ја је сту ди ја о ме ђу соб ним од но си ма 

15) Cha pra, исто, стр. 33, фуз-но та 32.

16) Dr. Ma su dul Alam Cho u du ri, IslamicPoliticalEconomy, In tro du cing Isla mic Po li ti cal Eco-
nomy, http://fa culty.uccb.ns.ca/mcho u dury/pe.htm, на вео Дра ган Ве се ли нов, Мухамедна
Исусовомкрсту политичкаекономијаислама, Чи го ја штам па, Бе о град, 2009, стр.19.
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по ли тич ког уре ђе ња (шу ра) и еко ло шког уре ђе ња у чи ји под си стем 
спа да тр жи ште“.

Де фи ни ци ја ислам ске еко но ми је има још, али њи хо во на-
бра ја ње не би раз ја сни ло шта се под њом под ра зу ме ва, већ би са-
мо по ја ча ло уве ре ње да је она про из вод иде о ло шке не ја сно ће из 
XX ве ка ко ју је за по чео већ по ме ну ти Ма у ла ма Абул Ала Ма у ду ди 
(1903-79), и ко ја се до да нас не раш чи шћа ва. Она је да ле ко ви ше 
би ла по зив на от пор европ ском ко ло ни ја ли зму и мно гим европ-
ским кул тур ним и по ли тич ким вред но сти ма. За са да, она има ви ше 
по ли тич ку не го би ло ко ју дру гу вред ност, и слу жи као па ро ла за 
оку пља ње му сли ман ског ста нов ни штва ра ди ре ди стри бу ци је свет-
ских од но са мо ћи, ма да слу жи и као на чин за од бра ну по је ди них 
твр дих кла но ва на вла сти ко ји на спољ њем не при ја те љу, про тив ни-
ци ма Ала ха, гра де оправ да ње за уну тра шњу до ми на ци ју. За нос око 
из град ње ислам ске еко но ми је, раз у ме се, по себ но не гу ју муф ти је и 
те о ло зи ста ре иде је о бож јој др жа ви на зе мљи, јер то ја ча њи хо ву 
„ка сту“ пра во вер них ту ма ча бо га пред вер ни ци ма. Али, исто ри ја 
Евро пе их че сто оне спо ко ја ва, јер је она у му ка ма уста но ви ла да не 
вре ди не го ва ти по ли тич ку при ви ле ги ју на трај ни иде о ло шки мо но-
пол ужи од ли бе рал ног кон цеп та гра ђан ске, а не де и стич ке, и би ло 
ко је дру ге др жа ве у ин ду стриј ском дру штву. Ислам ске др жа ве су 
још увек на пу ту ка мо дер ној еко но ми ји и са вре ме ним тр жи шним 
уста но ва ма – укљу чу ју ћи и обра зо ва ње син ди ка та, про фе си о нал-
них удру же ња, при вред них ко мо ра, удру же ња по тро ша ча, и дру гих 
уста но ва дру штве не еко ном ске ко му ни ка ци је и со ци јал не рав но-
прав но сти, и че ка ју их још ве ћи иза зо ви од по сто је ћих при по ку-
ша ју да их про жму исла ми стич ком ин тер пре та ци јом ве ре.

За са да, не по сто ји ислам ска тр жи шна еко но ми ја. Не ки му-
сли ман ски еко но ми сти го во ре да ни у са вре ме ном фи нан сиј ском 
си сте му за ко ји се твр ди да је у скла ду са Ше ри ја том ни је до шло ни 
до ка квих адап ти ра ња. Асад За ман ка же: „ Ка да се го во ри о то ме 
да ислам ске фи нан сиј ске уста но ве пред ста вља ју пре о бли ко ва ни 
ислам ски за кон у скла ду са зах те ви ма са вре ме но сти, оне пре пред-
ста вља ју про ма шај не го успех ислам ске еко но ми је“.17) Оно што би 
мо гло да оп ста не као „ислам ско“, осим не ко ли ко зах те ва у ве зи 
кре дит них од но са и тр го вач ке си гур но сти, је су са мо спе ци фич ни 
бу џет ски зах те ви у ре ди стри бу ци ји де ла на ци о нал ног до хот ка по 
по тро шач ким ци ље ви ма ко ји су у скла ду са ло кал ним кул тур ним 
фор му ла ма и обра сци ма у тра ди ци о нал ном по на ша њу. Ма кро е-

17) Dr. Asad Za man: IslamicEconomics:ProblemsandProspects,DG, IITE, In ter na ti o nal Uni-
ver sity of Isla ma bad, str. 1. Ње гов став је овај: „To the ex tent that isla mic fi nan cial in sti tu-
ti ons re pre sent the res ha ping of Isla mic Laws in ac cor dan ce with the de mands of mo der nity, 
the se re pre sent the fa i lu re rat her than suc csess of Isla mic Eco no mics“.
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ко ном ска прав да мо же би ти у ислам ским зе мља ма од при ли ке до 
при ли ке раз ли чи та од европ ских мо де ла бу џет ске по тро шње, но то 
не ства ра ислам ску еко но ми ју, већ је део „ на ци о нал ног“ ко ло ри та 
те ри то ри је у пи та њу. Али у си сте му ало ка ци је зе мље, ра да и ка пи-
та ла, и у по зи ци ји пред у зет ни ка, не ма из дво је не ислам ске еко но-
ми је у од но су на гло бал но, свет ско тр жи ште. Исла ми стич ка ети ка, 
за са да, ни је за го спо да ри ла еко но ми јом.

***

Па ра диг ма о ислам ској еко но ми ји ко ја је на ста ла у пр вој 
по ло ви ни XX ве ка пред ста вља ла је део че тво ро стру ког на по ра 
исла ми стич ких те о ло га да об ли ку ју сво је дру штве не за јед ни це у 
скла ду са сво јим ту ма че њем исла ма. Ти на по ри су се усред сре ди-
ли на ово: Пр во, на осло ба ђа ње му сли ман ске сфе ре од европ ског 
ко ло ни ја ли зма; Дру го, да бу ду при лог но вом со ци јал ном ин же-
ње рин гу из ван европ ске сфе ре ко ји је ис ку ша ван у до бу на стан ка 
исла ми зма по сле Пр вог свет ског ра та - со ци ја ли зам, фа ши зам, на-
ци зам - по ку ша јем ства ра ња но вог, па ни слам ског ка ли фа та. Еле-
ме нат тог ин же ње рин га је по ку шај одва ја ња му сли ман ског све та 
од европ ске се ку лар не и гра ђан ске ети ке ци вил ног дру штва са кри-
ти ком ли бе рал ног и со ци јал-де мо крат ског уре ђе ња; Тре ће, да кон-
стру и са њем не за ви сне по ли тич ке еко но ми је од европ ске об но ве и 
по ја ча ју при мат ре ли гиј ске иде о ло ги је о дру штву и ти ме спре че 
рав но прав ну кон ку рен ци ју иде о ло ги ја и ве ра у ли бе рал ном де мо-
крат ском окру же њу. Циљ исла ми стич ких те о ло га је да оправ да ју 
јед но вер ску дик та ту ру и те о крат ски си стем; Че твр то, као де ри ват 
ко ји не ми нов но про ис ти че из прет ход них по ку ша ја, да оси гу ра ју 
трај ну иде о ло шку и по ли тич ку су пре ма ти ју муф тиј ске „кла се“ над 
му сли ман ским ста нов ни штвом. 

По ме ну ти ци ље ви су за јед нич ки и су нит ским и ши ит ским 
исла ми сти ма.

Исла ми стич ки по ку шај да из исла ма из дво је но ву еко ном ску 
иде о ло ги ју и на њој за сну ју но ве еко ном ске уста но ве и во де еко-
ном ску по ли ти ку, аутор је име но вао теоекономијом.

Ислам ски еко но ми сти упо зо ра ва ју да до са да у му сли ман-
ским др жа ва ма, као и из ван њих, ни је ство ре на но ва тр жи шна 
еко но ми ја у од но су на са вре ме ну европ ску еко но ми ју. По је ди нач-
не исла ми стич ке ин тер вен ци је су се по нај ви ше зби ле око не ких 
по сту па ка у кре дит но-бан кар ском и фи нан сиј ском си сте му. То 
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се, пре све га, од но си на из бе га ва ње об ра чу на ва ња про фи та бан ке 
под име ном „ка ма та“, иако се она на за о би ла зан на чин ура чу на ва 
као це на ка пи та ла. Оста ле ин тер вен ци је су у еми то ва њу др жав-
ним об ве зни ца ма, оси гу ра њу, и у ства ра њу спи ска до зво ље них и 
за бра ње них про из вод њи и вр ста тр го ви не. Бу џет ска по тро шња у 
му сли ман ским зе мља ма је део струк ту ре со ци јал-де мо крат ске др-
жа ве не за ви сно од ин ди ви ду ал них раз ли ка ме ђу њи ма. Уку пан 
оп сег ин тер вен ци ја ко је се по зи ва ју на ислам ску ори ги нал ност је 
за не мар љив, иако су по је ди ни по ступ ци исто риј ски ори ги нал ни, 
али и по ред то га, он је сна жно кри ти ко ван од са мих ислам ских 
ауто ра. Но, у до ме ну сма њи ва ња еко ном ских раз ли ка у по тро шњи 
ста нов ни штва, исла ми сти ма и да ље сто је на рас по ла га њу број не 
тра ди ци о нал не фор ме пре ра спо де ле дру штве не имо ви не за ко је 
не ки ис тра жи ва чи твр де18): „ Ислам ну ди бо га ти оп сег сред ста ва и 
не кон вен ци о нал них по сту па ка ко ји, ако се ис ко ри сте у свом ду ху, 
мо гу во ди ти до сма ње ног си ро ма штва и не јед на ко сти у му сли ман-
ским зе мља ма обо ле лих од ма сов не не ма шти не“.

Ислам ски ауто ри до са да ни су за сно ва ли оп ште при хва ће ну 
де фи ни ци ју ислам ске еко но ми је. Де фи ни ци ја ислам ске еко но ми је 
има још, али њи хо во на бра ја ње не раз ја шња ва шта се под њом под-
ра зу ме ва, већ са мо по ја ча ва уве ре ње да је она про из вод иде о ло шке 
не ја сно ће из XX ве ка ко ју је за по чео Ма у ла ма Абул Ала Ма у ду ди 
(1903-79), и ко ја се до да нас не раш чи шћа ва. Она је да ле ко ви ше 
би ла по зив на от пор европ ском ко ло ни ја ли зму и мно гим европ-
ским кул тур ним и по ли тич ким вред но сти ма. За са да, она има ви ше 
по ли тич ку не го би ло ко ју дру гу вред ност, и слу жи као па ро ла за 
оку пља ње му сли ман ског ста нов ни штва ра ди ре ди стри бу ци је свет-
ских од но са мо ћи, ма да слу жи и као на чин за од бра ну по је ди них 
твр дих кла но ва на вла сти ко ји на спољ њем не при ја те љу, про тив ни-
ци ма Ала ха, гра де оправ да ње за уну тра шњу до ми на ци ју. За нос око 
из град ње ислам ске еко но ми је, раз у ме се, по себ но не гу ју муф ти је и 
те о ло зи ста ре иде је о бож јој др жа ви на зе мљи, јер то ја ча њи хо ву 
„ка сту“ пра во вер них ту ма ча бо га пред вер ни ци ма. Али, исто ри ја 
Евро пе их че сто оне спо ко ја ва, јер је она у му ка ма уста но ви ла да не 
вре ди не го ва ти по ли тич ку при ви ле ги ју на трај ни иде о ло шки мо но-
пол ужи од ли бе рал ног кон цеп та гра ђан ске, а не де и стич ке, и би ло 
ко је дру ге др жа ве у ин ду стриј ском дру штву. Ислам ске др жа ве су 

18) Mah moud Mo hi el din, Za mir Iq bal, Ah med Ro ston, Xi a oc hen Fu, TheRroleof IslamicFi-
nanceinEnhancingFinancialInclusioninOrganizationofIslamicCooperation(OIC)Co-
untries, The World Bank, Isla mic Eco no mics and Fi nan ce Gro up, De cem ber 2011, Ab stract. 
Они ка жу: “Islam of fers a rich set of in stru ments and un con ven ti o nal ap pro ac hes, which, if 
im ple men ted in true spi rit, can lead to re du ced po verty and ine qu a lity in Mu slim co un tri es 
pla gued by mas si ve po verty”.
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још увек на пу ту ка мо дер ној еко но ми ји и са вре ме ним тр жи шним 
уста но ва ма – укљу чу ју ћи и обра зо ва ње син ди ка та, про фе си о нал-
них удру же ња, при вред них ко мо ра, удру же ња по тро ша ча, и дру гих 
уста но ва дру штве не еко ном ске ко му ни ка ци је и со ци јал не рав но-
прав но сти, и че ка ју их још ве ћи иза зо ви од по сто је ћих при по ку-
ша ју да их про жму исла ми стич ком ин тер пре та ци јом ве ре.
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DraganVeselinov

ISLAMICECONOMY-THEOCONOMYINАTTEMPT

Resume
This es say de als with the the o re ti cal at tempt of isla mic aut hors to 

ba se eco nomy na med Islamic Economy. This one sho uld be esta blis hed 
as an al ter na ti ve to glo bal mar ket eco nomy and Euro pean li be ral eco no-
mic the ory, as well as se cu lar sta te and hu ma ni stic et hics. The su bject of 
re se arch of this pa per is re la ted to re li gi o us prin ci ples, sci en ti fic no ti ons 
and eco no mic po li ci es ap plied by Isla mic sta tes and bu si ness com pa ni-
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es. The es say ends by qu o ting isla mic aut hors ex pres sing the ir dif fe rent 
wi evs of the es sen ce of the Isla mic eco nomy and the ir as ser ta ti ons of 
non-exi sten ce of the Isla mic eco nomy yet. 
Key words: the o e co no mics; isla mic eco nomy; goal of isla mic eco nomy; the o-

et hi cal re marks to li be ral eco no mic the ory; ha lal and ha ram bu si-
ness; de fi ni ti ons of the isla mic eco no mics.

* Овај рад је примљен 15. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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