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ის ლა მი ამ ქვეყ ნი უ რი ცხოვ რე ბი სათ ვის იძ ლე ვა პო ზი ტი ურ ფა სე-
უ ლო ბა თა სის ტე მას. ის ლა მუ რი ეკო ნო მი კის ეთი კა, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
ეთი კის სფე როს მი მარ თუ ლე ბით, თან ხვედ რა შია და სავ ლურ -ქრის ტი ა-
ნულ წარ მოდ გე ნებ თან. სა კითხ ა ვი ა, თუ რამ დე ნად გან საზღ ვრავს ის ლა-
მუ რი ეკო ნო მი კის ეთი კის პრინ ცი პე ბი მუს ლიმ თა ფაქ ტობ რივ ქცე ვებს, 
რად გან ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ის ლა მურ სა ხელ მწი ფო თა ეკო ნო მი კუ რი 
ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის ძირი თად გან მა პი რო ბე ბელ ფაქ ტორს (სა სეს ხო) პრო-
ცენ ტის აკ რძალ ვა წარ მო ად გენს. ის ტო რი უ ლად ყუ რა ნი მორ წმუ ნე თათ-
ვის კრძა ლავს მე ვახ შე ო ბას (რი ბა). მის სა პი რის პი როდ, ის მხარს უჭერს 
აქ ცი ო ნე რულ (სა პა ი ო) პრინ ცი პებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა კუ თა რი კა პი ტა ლის 
დრო ე ბით ასიგ ნე ბას მო გე ბა- წა გე ბის წი ნას წარ შე თან ხმე ბუ ლი წი ლით. ის-
ლა მუ რი ფი ნან სუ რი სის ტე მის მხარ დამ ჭე რე ბი მას ში ხე და ვენ პრო ცენ ტის 
მომ ტა ნი ფუ ლა დი სეს ხე ბის ალ ტერ ნა ტი ვის უპი რა ტეს ფორ მას. ისი ნი ამ-
გვა რი პო ზი ცი ით აბ რკო ლე ბენ ის ლა მურ ეკო ნო მი კა თა მო დერ ნი ზე ბის 
პრო ცეს სა და ის ლა მუ რი სა ფი ნან სო სის ტე მე ბის გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო-
ცეს ში სრულ ფა სო ვან მო ნა წი ლე ო ბას.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ის ლა მი, ის ლა მი და ქრის ტი ა ნო ბა, ის ლა მუ რი 
ეკო ნო მი კის ეთი კა, ყუ რა ნი და მე ვახ შე ო ბა (რი ბა).

შე სა ვა ლი

ის ლა მი ამ ქვეყ ნი უ რი ცხოვ რე ბის თვის იძ ლე ვა პო ზი ტი ურ ფა სე უ ლო ბა თა 
სის ტე მას ზო გა დად და შრო მით ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის თვის – გან სა კუთ-
რე ბით. ის ლა მუ რი ეკო ნო მი კის ეთი კა [A. Ghanie Ghaussy, 1983] თა ვისი ში ნა არ-
სით, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ეთი კის სფე როს მი მარ თუ ლე ბით ავ ლენს თან ხვედ რას 
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და სავ ლურ -ქრის ტი ა ნულ წარ მოდ გე ნებ თან. ადა მი ანს, რო გორც ღმერ თის 
წარ მო მად გე ნელს დე და მი წა ზე, ღვთის მი ერ ქმნი ლის მხო ლოდ სარ გებ ლო ბის 
უფ ლე ბა გა ა აჩ ნი ა. მან არ უნ და გა ა ნად გუ როს ის, მუ დამ უნ და იყოს სა კუ თარ 
ქმე დე ბებ ზე პა სუ ხიმ გე ბე ლი და ით ვა ლის წი ნებ დეს მო მა ვალ თა ო ბა თა სა მარ-
თლი ან მოთხ ოვ ნებს, რაც არა გა ნახ ლე ბა დი რე სურ სე ბის (წი ა ღი სე უ ლის, ასე ვე 
წყლის) მოფ რთხი ლე ბა სა და გა რე მოს დაც ვა ზე ზრუნ ვას გუ ლის ხმობს. ის ლა-
მუ რი სა მარ თა ლი აღი ა რებს კერ ძო სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას წარ მო ე ბის სა შუ ა-
ლე ბებ ზე. ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია და სა ხელ მწი ფოს მი ერ ეკო ნო მი კის მარ თვა და-
საშ ვე ბია მხო ლოდ გა მო ნაკ ლის სი ტუ ა ცი ებ ში. წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბი – მი წა 
და კა პი ტა ლი მხო ლოდ შრო მით ხდე ბა პრო დუქ ტი უ ლი, ამი ტომ შე მო სავ ლე ბის 
მი ღე ბა მხო ლოდ მა თი ფლო ბით არ უნ და ხდე ბო დეს. და ფი ნან სე ბის, სა ი ჯა რო 
თუ სხვა სა ხის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, წარ მო ე ბის ფაქ ტორ თა გა მო ყე ნე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი და რის კე ბი, რაც მო ნა წი ლე თა, ანუ ბიზ ნეს სუ ბი ექ-
ტე ბის ირ გვლივ ერ თი ან დე ბა, უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს გარ კვე უ ლი სა მარ თლი-
ა ნო ბის კრი ტე რი უ მებს. იკ რძა ლე ბა იმ გვარ საქ მი ა ნო ბა თა და მოქ მე დე ბა თა 
ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც ასო ცი ა ლურ და სხვა და მა ზი ა ნე ბელ, საფ რთხის შემ ცველ 
შე დე გებს უკავ შირ დე ბა, სა ი და ნაც, სხვა თა შო რის, გა მომ დი ნა რე ობს ის, რომ 
ბაზ რებ ზე უნ და ბა ტო ნობ დეს კონ კუ რენ ცი ა, ხო ლო მო ნო პო ლი ე ბი კი უნ და იქ-
ნეს პა რა ლი ზე ბუ ლი. გარ და ამი სა, ყვე ლა სა ხის ტრან ზაქ ცია არის აკ რძა ლუ ლი, 
რაც უკავ შირ დე ბა ერ თი მხა რის მო გე ბას და მე ო რე მხა რის წა გე ბას.

 აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კითხ ა ვი ა, გან საზღ ვრავს თუ არა ის ლა-
მუ რი ეკო ნო მი კის ტრა დი ცი უ ლი ეთი კა მუს ლიმ თა ფაქ ტობ რივ ქცე ვებს, და 
თუ გან საზღ ვრავს, მა შინ – რამ დე ნად, რად გან ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ის ლა მურ 
სა ხელ მწი ფო თა ეკო ნო მი კუ რი ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის ერ თ-ერთ ძი რი თად გან მა პი-
რო ბე ბელ ფაქ ტორს სა სეს ხო პრო ცენ ტის აკ რძალ ვა წარ მო ად გენს, რა საც მი-
სი მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობთ, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა 
უნ და და ეთ მოს. 

პრო ცენ ტის აკ რძალ ვის მა გა ლი თი ვარ გი სი ა, ერ თი მხრივ, მე თო დურ და 
კონ ცეპ ტუ ა ლურ პრობ ლე მა თა დე მონ სტრი რე ბის თვის, რაც დღეს „ის ლა მუ რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის“ დე ფი ნი ცი ას თან დგას კომ პლექ სუ რად და გლო ბა ლუ რად 
გა და ჯაჭ ვულ მსოფ ლი ო ში. მე ო რე მხრივ, ბო ლო წლებ ში აშ კა რა გახ და გლო-
ბა ლი ზა ცი ის შე უქ ცე ვა დი პრო ცე სის კვალ დაკ ვალ, და სავ ლე თის ინ ტენ სი უ რი 
გავ ლე ნე ბი ეკო ნო მი კურ ქვე სის ტე მებ სა თუ ცხოვ რე ბის სფე რო ებ ზე, რომ ლებ-
შიც ის ლა მუ რი სის ტე მის მხარ დამ ჭერ თა აზ რით, ის ლა მურ წყა რო ებ ზე დაყ-
რდნო ბით უნ და მოხ დეს ქცე ვის ფორ მა თა და ინ სტი ტუ ცი ა თა გან სა კუთ რე ბუ-
ლი ზო მით ლე გი ტი მა ცი ა, თუმ ცა, რი სი რე ა ლი ზე ბაც ყო ველ თვის რთუ ლი და 
სა ფუძ ვლი ა ნი კონ ტრო ვერ სე ბის სა განს წარ მო ად გენს. 

ყუ რა ნი მორ წმუ ნე თათ ვის კრძა ლავ და მე ვახ შე ო ბას (რი ბა). უპ რო ცენ ტო 
ფი ნან სუ რი სის ტე მის მხარ დამ ჭერ თათ ვის ამ ცნე ბით ნა გუ ლის ხმე ვია არამ-
ხო ლოდ ქრის ტეს აქეთ VII სა უ კუ ნის არა ბეთ ში გავ რცე ლე ბუ ლი მე ვახ შე ო ბის 
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პრაქ ტი კა, არა მედ ნე ბის მი ე რი პრო ცენ ტი არ სე ბუ ლი სა სეს ხო შე თან ხმე ბა სა 
თუ ხელ შეკ რუ ლე ბას თან. 

რი ბას აკ რძალ ვის მკაც რი ინ ტერ პრე ტა ცი ის მხარ დამ ჭე რე ბიც კი ვერ უარ-
ყო ფენ კა პი ტა ლის პო ტენ ცი ურ პრო დუქ ტი უ ლო ბას. თუმ ცა, ისი ნი მი ა ნიშ ნე ბენ 
წი ნას წარ მეტყ ვე ლის დროს ვა ჭარ თა შო რის არ სე ბუ ლი დი დი ერ თობ ლი ვი პრო-
ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის ჩვე უ ლებ რივ ტიპ ზე, რაც დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან 
შე იძ ლე ბა და ხა სი ათ დეს, რო გორც სა კუ თა რი კა პი ტა ლის დრო ე ბი თი, შე სა ბა-
მი სად პრო ექ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი ასიგ ნე ბა მო გე ბის ან წა გე ბის წი ნას წარ შე-
თან ხმე ბუ ლი წი ლით. ის ლა მუ რი ფი ნან სუ რი სის ტე მის მხარ დამ ჭე რე ბი მას ში 
ხე და ვენ პრო ცენ ტის მომ ტა ნი ფუ ლა დი სეს ხე ბის ჭეშ მა რი ტად უშუ ა ლო და აღ-
მა ტე ბულ ალ ტერ ნა ტი ვას, და მათ სურთ, რომ აქ ცი ო ნე რულ (სა პა ი ო) პრინ ციპ-
ზე დამ ყა რე ბუ ლი ამ გვარ კა პი ტალ და ბან დე ბა თა ტექ ნი კა, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, 
ყვე ლა ფი ნან სუ რი ტრან ზაქ ცი ის სა ფუძ ვლად აქ ცი ონ. სხვა თა შო რის, ამის გა-
სა მარ თლებ ლად, ისი ნი მი ნიშ ნე ბას აკე თე ბენ იმა ზე, რომ აქ ცი ო ნე რუ ლი( სა პა-
ი ო) და ფი ნა სე ბის დროს, რის კე ბი და შან სე ბი სა მარ თლი ა ნად უნ და გა და ნა წილ-
დეს ინ ვეს ტორ თა და სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბით და კა ვე ბულ პარ ტნი ო რებს შო-
რის: მოქ მე დი მე წარ მე თა ვი სუფ ლდე ბა, რად გან ინ ვეს ტო რი ზა რა ლის რის კებს 
მას თან ერ თად სწევს, მა შინ რო დე საც პრო ცენ ტუ ლი სეს ხის დროს ინ ვეს ტო რი 
არა ვი თარ რისკს არ სწევს და ზა რა ლი მხო ლოდ და მხო ლოდ მე წარ მემ უნ და 
აა ნაზღ ა უ როს.

თუმ ცა, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მუს ლი მი ეკო ნო მის ტე ბის მი ერ პრო პა გან-
დი რე ბუ ლი იდე ა ლი მხო ლოდ მო გე ბა- ზა რა ლის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა ზე დამ ყა რე-
ბუ ლი ფი ნან სუ რი სის ტე მის შე სა ხებ, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეთი კუ რი და ფუნ ქცი ო-
ნა ლუ რი პრობ ლე მე ბით არის დამ ძი მე ბუ ლი. ასე, მა გა ლი თად, მცი რე მე ა ნაბ-
რე ებს, რომ ლებ საც ბან კებ ში შემ ნახ ველ ან გა რი შებ ზე ( დე პო ზი ტებ ზე) აქვთ 
ფუ ლა დი შე ნა ტა ნე ბი, ბან კე ბი ვა ჭარ თა მსგავ სად მო ეპყ რო ბი ან, რამ დე ნა დაც 
ისი ნი ნდო ბას უცხ ა დე ბენ ბან კებს, ისი ნი მათ თან ერ თად იყო ფენ რო გორც ბან-
კე ბის მო გე ბას, ასე ვე წა გე ბას. მა თი ანაბ რე ბის სუბ სტან ცია სა მარ თლებ რი ვად 
არ არის გა რან ტი რე ბუ ლი. თუმ ცა, ვაჭ რე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, მცი რე მე ა ნაბ-
რე ებს პრაქ ტი კუ ლად არა ვი თა რი შე საძ ლებ ლო ბა არ აქვთ კონ ტრო ლი გა ნა-
ხორ ცი ე ლონ ბან კე ბის მი ერ მა თი ფუ ლის გა მო ყე ნე ბას თან მი მარ თე ბით, რაც 
ბუ ნებ რი ვი ა, ეჭ ვის გა ჩე ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ბა ბი შე იძ ლე ბა გახ დეს რის კე ბი-
სა და შან სე ბის გა ნა წი ლე ბის პა ტი ოს ნე ბას თან და კავ ში რე ბით.

ის ლა მუ რი სა ბან კო საქ მის თე ო რე ტი კო სე ბი ხან გრძლი ვი დრო ის გან მავ-
ლო ბა ში უარ ყოფ დნენ, რომ მათ მი ერ პრო პა გან დი რე ბუ ლი მო გე ბა- ზა რა ლის 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის ბა ზის ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის გვერ დით, ასე ვე 
ის ლა მუ რი სა მარ თლის მი ხედ ვით და საშ ვე ბი და ფი ნან სე ბის (სხვა) ფორ მე ბი 
შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო გა მო ყე ნე ბუ ლი, რა საც ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, 
თით ქმის მსგავ სი შე დე გე ბი გა აჩ ნი ათ, რო გორც ჩვენ მი ერ უკ ვე ნახ სე ნებ პრო-
ცენ ტულ სეს ხებს. თუმ ცა, და უშ ვე ბე ლი ა, რომ ბან კი კომ პა ნი ა ზე გას ცემ დეს 
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პრო ცენ ტულ ფუ ლად სეს ხებს, რომ ლი თაც ეს უკა ნას კნე ლი შე ი ძენ და მან ქა ნა- 
და ნად გა რებ სა თუ მზა ნა წარმს მათ მი ერ გა მო საშ ვე ბი პრო დუქ ცი ის კომ ლექ-
ტა ცი ის თვის, მაგ რამ სა მარ თლებ რი ვად არ არის სა კა მა თო, თუ ბან კი კომ პა ნი-
ას გა უ ყი დის ამ მან ქა ნა- და ნად გა რებ სა და მზა ნა წარმს; გარ და ამი სა, მოგ ვი ა-
ნე ბით კომ პა ნი ის გან ბან კში გა და სახ დე ლი ფა სი, ბან კის მი ერ გა ცე მულ ჯა მურ 
ღი რე ბუ ლე ბა ზე მე ტი ა. ეკო ნო მი კუ რად ფას თა სხვა ო ბა შე ე სა ბა მე ბა მო ზი დუ-
ლი კა პი ტა ლის შე მო სავ ლი დან მი ღე ბულ პრო ცენტს, მაგ რამ სა მარ თლებ რი ვად 
არ არ სე ბობს არა ნა ი რი სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბა და ბან კი იღებს არა აკ რძა-
ლულ პრო ცენტს, არა მედ აღ წევს და საშ ვებ მო გე ბას სა ვაჭ რო ფირ მი დან. და ფი-
ნან სე ბის ეს ტექ ნი კა მყა რი ფუ ლა დი ნა მა ტით, ის ლა მურ ბან კებ ში ფარ თო დაა 
გავ რცე ლე ბუ ლი. 

ის ლა მუ რი ეკო ნო მი კის მო დერ ნი ზა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი

მარ თა ლი ა, ის ლა მუ რი სა ბან კო საქ მის [S. Al-Harran, 1995] თე ო რე ტი კო სე ბი 
აკ რი ტი კე ბენ არ სე ბულ ბან კებს სა ვაჭ რო ფირ მე ბის და ფი ნან სე ბი თი პრაქ ტი-
კის გა მო, რად გან ისი ნი ამით აშ კა რად უხ ვე ვენ იდე ა ლის კენ მი მა ვა ლი გზი დან, 
მაგ რამ მათ არ შე უძ ლი ათ აჩ ვე ნონ, ამ გავ რცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კის და უშ ვებ-
ლო ბა, მათ მი ერ ცალ სა ხა უპი რა ტე სო ბის გა მოვ ლე ნი სა თუ სა ყო ველ თა ოდ, 
პირ ველ ხა რის ხოვ ნად აღი ა რე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი ორი ენ ტი რე ბის დარ ღვე ვის 
მი ზე ზით. თუმ ცა, რო დე საც მიმ დი ნა რე სა ბან კო პრაქ ტი კა გარ კვე უ ლი პერ-
სპექ ტი ვე ბი დან არა სა სურ ვე ლი ა, მაგ რამ არა და უშ ვე ბე ლი, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა-
უ დოთ, რომ გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ის მნიშ ვნე ლო ვან როლს ითა მა შებს: 
თით ქმის ყვე ლა ის ლა მურ მა ბან კმა უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს და და ამ ტკი ცოს სა ფი-
ნან სო სის ტე მა ში სა სეს ხო პრო ცენ ტზე ბა ზი რე ბულ და კონ ვენ ცი ო ნა ლურ ბან-
კებ ზე თა ვი სი უპი რა ტე სო ბა. სხვა თა შო რის, ის ლა მურ ბან კებს შუ ეძ ლი ათ  
შე ამ ცი რონ სა შე მო სავ ლო რის კე ბი, და ზო გონ სა კონ ტრო ლო (სა ზე დამ ხედ ვე-
ლო) ხარ ჯე ბი და მარ ტი ვად გა დაჭ რან დე პო ზი ტე ბი სა და და ფი ნან სე ბის დროს-
თან და კავ ში რე ბუ ლი შე სა ბა მი სო ბის (თა ნა ფარ დო ბა- თან ხვდე ნი ლო ბის) პრობ-
ლე მე ბი. რო დე საც ეს ასეა და ამას თან, რო დე საც მე წარ მე თა არა უმ ნიშ ვნე ლო 
ნა წილს აინ ტე რე სებს მო გე ბა, ვიდ რე მო რა ლუ რი პრინ ცი პე ბის პა ტი ვის ცე მა, 
კუ მუ ლა ცია სწო რედ რომ ძალ ზე ცუდ რის კებს წარ მო ად გენს ბან კებ თან, რომ-
ლე ბიც მო გე ბი სა და ზა რა ლის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის პრინ ცი პის უფარ თო ეს გა-
მო ყე ნე ბა ზე ზრუ ნა ვენ; არ არის გა მო რიცხ უ ლი, კომ პა ნი ე ბი სა რის კო პრო ექ-
ტე ბით მზად იყ ვნენ ამ პრო ექ ტე ბის თან მხლე ბი რის კე ბი გა უ ნა წი ლონ ბან კებს, 
მა შინ რო დე საც ფირ მე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი მო გე ბის მი ღე ბის მო ლო დი ნე ბით 
არ ჩე ვენ და ფი ნან სე ბის თვის ჩვე უ ლებ რივ ფიქ სი რე ბუ ლი თან ხა გა და ი ხა დონ და 
და მა ტე ბი თი მო გე ბა თა ვის თვის და ი ტო ვონ. ეს შე საძ ლოა მი ვი დეს იქამ დე, რომ 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში მო რა ლუ რად მო სა წო ნი ქცე ვე ბი ბან კე ბის თვის 
არ იყოს ღი რე ბუ ლი და მო რა ლურ აქ ტი ო რებს მო უ წი ოთ ეკო ნო მი კუ რი ნე გა ტი-
ვის მი ღე ბა და მას თან შე გუ ე ბა. 
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(თა ნა) მო ნა წი ლე ო ბა სა თუ გაზ რდილ და ფი ნან სე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა-
ბან კო სის ტე მის ტექ ნი კურ -კონ ცეფ ცი უ რი მთა ვა რი პრობ ლე მაა ის, რომ ორი-
ვე ხელ შეკ რუ ლე ბის ტი პი უშუ ა ლოდ არ გა მოდ გე ბა ბან კებს შო რის არ სე ბულ 
სალ დო თა და სა ბა ლან სებ ლად: კონ ვენ ცი ურ (ტრა დი ცი ულ) სის ტე მა ში ბან კებს 
შე უძ ლი ათ სა კუ თარ გან კარ გუ ლე ბა ში მყო ფი სა შუ ა ლე ბე ბის (რი სი მოკ ლე 
დრო ის თვის არა ნა ი რი მიმ ზიდ ვე ლი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ გა აჩ ნი-
ათ), ხელ საყ რე ლი, რენ ტა ბე ლუ რი პრო ექ ტე ბის მქო ნე ბან კე ბის თვის გა და ცე-
მა: და პი რი ქით, ბან კებს შე უძ ლი ათ მოკ ლე ვა დი ან ლიკ ვი დო ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი სირ თუ ლე ნი სხვა ბან კე ბის კრე დი ტე ბით დაძ ლი ონ. ბან კებს შო რის 
არ სე ბუ ლი მოკ ლე ვა დი ა ნი ლიკ ვი დო ბის ტრან სფე რე ბის მი მარ თუ ლე ბა და მო-
ცუ ლო ბა პრო ცენ ტით რე გუ ლირ დე ბა. მუს ლი მი ეკო ნო მის ტე ბი და სა ბან კო 
საქ მის პრაქ ტი კო სე ბი ტრან ზაქ ცი ა თა ამ სა ხე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბას ის ლა მუ რი 
ფი ნან სუ რი სის ტე მის ეფექ ტი ა ნო ბის თვის მთლი ა ნად, და ცალ კე უ ლი ფი ნან სუ-
რი ინ სტი ტუ ცი ის რენ ტა ბე ლო ბის თვის, დი დი დრო ის გან მავ ლო ბა ში არა სა თა-
ნა დოდ აფა სებ დნენ. თან და თა ნო ბით ეს შე იც ვა ლა, რო დე საც მას, ის ლა მუ რი 
ბან კე ბის მხრი დან ად გი ლი ჰქონ და რო გორც პრო ცენ ტით დე ტერ მი ნი რე ბულ 
ეკო ნო მი კებ ში( მაგ., ეგ ვიპ ტე, იორ და ნი ა, ბაჰ რე ი ნი, თურ ქე თი, მა ლა ი ზი ა), ასე-
ვე ის ლა მი ზე ბულ სის ტე მებ ში( გან სა კუთ რე ბით პა კის ტა ნი და ირა ნი), რა შიც, 
თე ო რი ულ დის კუ სი ებ თან ერ თად, პირ ველ რიგ ში, დი დია პრაქ ტი კუ ლი გა მოც-
დი ლე ბის დამ სა ხუ რე ბა. რო გორც ჩანს, ძალ ზე ძნე ლი აღ მოჩ ნდა მოკ ლე ვა დი ა ნი 
ლიკ ვი დო ბის მე ნეჯ მენ ტის ინ სტრუ მენ ტთან, შე სა ბა მი სად უპ რო ცენ ტო ფუ ლის 
ბა ზარ თან და კავ ში რე ბით, ბან კის პრაქ ტი კო სე ბის სურ ვილ თა ას რუ ლე ბა. რად-
გან ეს ბან კთა შო რის ლიკ ვი დო ბის მოკ ლე ვა დი ან ტრან სმი სი ას შე ე ხე ბა, ერ თი 
მხრივ, გა მო რიცხ ავს და ფი ნა სე ბის ტექ ნი კა თა პირ და პირ გა მო ყე ნე ბას, რაც 
რე ა ლუ რი აქ ტი ვის (ფარ თო მოხ მა რე ბის სა ქონ ლის /საგ ნე ბი სა და წარ მო ე ბის 
სა შუ ა ლე ბა თა) შე სა ხებ სა ვაჭ რო და ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბებს ემ ყა რე ბა. 
მე ო რე მხრივ, ლიკ ვი დო ბის მოთხ ოვ ნა დი ბან კის მო გე ბა ში (თუ ზა რალ ში) მო-
ნა წი ლე ო ბა ასე ვე არ არის და მა ჯე რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რად გან ის უწი ნა-
რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი დრო ი თი ჩა მორ ჩე ნე ბით გა ნი საზღ ვრე ბა და მოკ ლე ვა-
დი ა ნი ლიკ ვი დო ბის ტრან სმი სი ის ეფექ ტუ რი ფა სი, მხო ლოდ შემ დეგ შე იძ ლე ბა 
იქ ნეს დად გე ნი ლი.

პრაქ ტი კა და იწყო იმის სა პა სუ ხოდ, რომ გა ნე ვი თა რე ბი ნათ რე ლა ტი უ რად 
რთუ ლი ფი ნან სუ რი სტრუქ ტუ რე ბი (ფონ დე ბით, ე.ი. სა ხელ მწი ფო ფა სი ა ნი ქა-
ღალ დე ბი თა და სა ვა ჭა რო სერ თი ფი კა ტე ბით), რა თა „ის ლა მუ რი“ ბაზ რის პრო-
ცენ ტის აკ რძალ ვის ფორ მა ლუ რი, შე სა ბა მი სად სა მარ თლებ რი ვი დაც ვით შე-
ექ მნათ მოლ კე ვა დი ა ნი ფა სი ა ნი ლიკ ვი დო ბის დათ მო ბე ბი ბან კებს შო რის, რაც 
ფუნ ქცი ო ნა ლურ ფუ ლად ბაზ რებ ზე პრო ცენ ტის ბა ზისს უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს, 
ანუ უნ და იყოს მი სი ეკ ვი ვა ლენ ტი. ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს ის, რომ წლე ბის 
წინ საკ მაო რა ო დე ნო ბის კონ ვენ ცი უ რი არა ბუ ლი და და სავ ლუ რი ბან კე ბი მო ნა-
წი ლე ობ დნენ უპ რო ცენ ტო ფუ ლა დი ბაზ რე ბის კონ სტრუქ ცი ის გან ვი თა რე ბა ში, 
რომ ლებ საც ამ საქ მი ა ნო ბით (მათ შო რის, უპ რო ცენ ტო გან ყო ფი ლე ბე ბის, ანუ 
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ის ლა მუ რი შვი ლო ბი ლე ბის და ფუძ ნე ბით) და ზო გა დად, სა კუ თა რი მყო ფო ბით 
ბაზ რებ ზე, სურ დათ ის ლა მუ რი ქვეყ ნე ბის გაძ ლი ე რე ბა და მზარ დად პროგ რე-
სი რე ბად ე.წ. Submarket-ზე( გარ კვე უ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი სა და მომ სა ხუ რე ბის 
სა ხე ო ბის ბა ზარ ზე) მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბი ნე ბა. კონ ვე ცი უ რი ბან კე ბის თვის 
ის ლა მის (რე ლა ტი უ რი) მნიშ ვნე ლო ბა მა თი გლო ბა ლი ზა ცი ის სტრა ტე გი ე ბის 
ფარ გლებ ში ისა ა, რომ რი ბა -აკ რძალ ვა გან საზღ ვრავს აშ კა რად მომ გე ბი ა ნი 
ბაზ რის სეგ მენტს. პი რი ქით, ისი ნი ხელს უშ ლი ან ის ლა მურ ბან კებს გლო ბა ლუ-
რი კონ კუ რენ ცი ით და აწარ მო ე ბენ ეფექ ტურ წნეხს უპ რო ცენ ტოდ მო მუ შა ვე 
სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ცი ე ბის მი მართ. ის ლა მურ ბან კებს არ შე უძ ლი ათ ამ წნე-
ხის აცი ლე ბა, რამ დე ნა დაც მათ მარ თებთ იმის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რომ მუს ლი-
მურ ქვეყ ნებ ში ძნე ლად არ სე ბობს მუ დამ „სე კუ ლა რულ ზე“ ორი ენ ტი რე ბულ ხე-
ლი სუფ ლე ბა თა გან სან ქცი რე ბუ ლი პრი ვი ლე გი ე ბი და პრო ტექ ცი ე ბი. ამი ტომ, 
ის ლა მუ რი ბან კე ბის უმე ტე სო ბა მიჰ ყვე ბა კო ო პე რა ცი ი სა და აკო მო და ცი ის 
სტრა ტე გი ებს, რა თა ისი ნიც ასე ვე დაბ რუნ დნენ (სა კუ თარ თუ სხა ბან კე ბის გან 
შე მო თა ვა ზე ბულ) ფუ ლა დი ბაზ რის კონ სტრუქ ცი ა ში, მა თი ვე ლიკ ვი დო ბის მე-
ნეჯ მენ ტის თვის.

ის ლა მუ რი ეკო ნო მი კის სის ტე მურ -კონ სტი ტუ ი რე ბად სფე რო ში ად გი ლი 
აქვს კონ ვენ ცი უ რი და ის ლა მუ რი ბან კე ბის ინ სტრუ მენ ტთა შო რის მო მა ვალ 
ეკო ნო მი კურ და ახ ლო ე ბას; გან სხვა ვე ბე ბი ჯერ კი დევ არ სე ბობს რი ტო რი კა ში, 
შე სა ბა მი სად, კლი ენ ტუ რას თან და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და ნა წი ლობ რივ, ფორ მა-
ლუ რად უპ რო ცენ ტო სა ფონ დო და სა სერ თი ფი კა ტო მო დე ლე ბის რთულ სა მარ-
თლებ რივ კონ სტრუქ ცი ებ ში. ასე მოწყ ო ბილ და მო მარ თულ ის ლა მურ სა ბან კო 
სის ტე მებს, – გან სა კუთ რე ბით სპე კუ ლა ცი უ რი ტრან ზაქ ცი ე ბის მი უ ხე და ვად, 
შე უძ ლი ათ პრაქ ტი კუ ლად მსგავ სი სა წარ მო ე ბის ერ თნა ი რი კო მერ ცი უ ლი პი-
რო ბე ბით და ფი ნან სე ბა და ტექ ნი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის ასა მაღ ლებ ლად, კონ ვენ-
ცი უ რი სის ტე მის მსგავ სად, ისი ნი ეკო ნო მო კუ რი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით მე ტად აღარც ხელ შემ წყო ბი და არც ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რის როლს ითა-
მა შე ბენ. ამ დე ნად, თუ ის ლა მი ეკო ნო მი კურ ინ სტი ტუ ცი ა თა სფე რო ში „სა მარ-
თლებ რივ წვრილ მა ნე ბამ დე“ რე დუ ცირ დე ბა, ის არ ითა მა შებს სუბ სტან ცი ურ 
როლს გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში. მსგავ სი ტენ დენ ცია სავ სე ბით იმ სა ხუ რებს 
დაკ ვირ ვე ბას, რო მე ლიც ასე ვე მუს ლი მი იუ რის ტე ბის მხრი დან არის გა რან ტი-
რე ბუ ლი და ფუ ლა დი ბაზ რე ბის კონ სტრუქ ცი ის შე სა ბა მი სი ანა ლო გი ის თვის – 
ფორ მუ ლი რე ბუ ლი.

თუმ ცა, ეს გან ვი თა რე ბა მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი მუს ლი მი ეკო ნო მის ტე ბი სა 
და იდე ო ლო გე ბის კრი ტი კის სა განს წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც პირ ველ რიგ-
ში, დის ტრი ბი ცი უ ლი წე სე ბის მი ხედ ვით ის ლა მის შეზღ უდ ვებს „ბაზ რის წმინ-
და ეფექ ტი ა ნო ბის“ წი ნა აღ მდეგ, მი იჩ ნე ვენ კა ნო ნი ე რად და ეკო ნო მი კუ რი გავ-
ლე ნის სტრუქ ტუ რებ სა და გა ნა წი ლე ბის ურ თი ერ თო ე ბებს გვახ სე ნე ბენ. ისი ნი 
მი უ თი თე ბენ იმა ზე, რომ არამ ხო ლოდ ის ლა მუ რი სამ ყა როს ქვეყ ნებს შო რის 
არ სე ბობს კე თილ დღე ო ბის მკვეთ რი გან სხვა ვე ბა, არა მედ, ასე ვე უმე ტეს ქვეყ-
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ნებ ში. ისი ნი ეკო ნო მი კის შემ დგომ გან ვი თა რე ბას ხე და ვენ ის ლა მუ რი ქვეყ ნე-
ბის სა ერ თო რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლურ რე ა ლი ზა ცი ა ში ში და მოხ მა რე ბის თვის 
(ე .ი. რე გი ო ნა ლი ზა ცია გლო ბა ლი ზა ცი ის ნაც ვლად). მა თი სურ ვი ლია სპე ცი ა-
ლუ რად ის ლა მუ რი სა ბან კო სის ტე მის იმ გვა რად მოწყ ო ბა, რომ ის არ სე ბუ ლი 
ელი ტის მიღ მა ხელს უწყ ობ დეს მოქ მედ მე წარ მე ებ სა და ლო კა ლუ რი ეკო ნო მი-
კე ბის გან ვი თა რე ბის უწყ ვეტ პრო ცესს. ამ გვა რი პო ზი ცია შე იძ ლე ბა „ის ლა მის 
სუ ლი თაც“ კი იქ ნეს გა მარ თლე ბუ ლი და ასე ვე თავ სე ბა დია ეკო ნო მი კურ -ე თი-
კუ რი პრინ ცი პე ბით, ეს არ არის პირ ვე ლა დი წყა რო ე ბის ერ თა დერ თი შე საძ ლო 
ინ ტერ პრე ტა ცი ა. პირ ვე ლა დი კონ ტრო ვერ სე ბის და სას რუ ლის პროგ ნო ზი რე ბა 
თით ქმის შე უძ ლე ბე ლი ა, რად გან ანა ლო გი ის ტრა დი ცი უ ლი მე თო დი ის ლა მუ რი 
სა მარ თლის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის თვის, თა ვის ზღვარს აღ წევს. თა ნა მედ-
რო ვე რა ცი ო ნა ლუ რი არ გუ მენ ტე ბის კენ მძლავ რი შე მობ რუ ნე ბა, შე სა ბა მი სად, 
ის ტო რი უ ლი მა გა ლი თე ბის გან მკვეთ რი გა მიჯ ვნა- გა თა ვი სუფ ლე ბა წარ მო ად-
გენს გარ და უ ვალ შე უქ ცე ვად პრო ცესს, რა საც უკ ვე თა ვად ტრა დი ცი უ ლი სა-
ხე ლი სუფ ლო თუ სხვა გავ ლე ნი ა ნი სტრუქ ტუ რე ბიც აღარ აყე ნე ბენ ეჭ ვქვეშ. 
იმის მი ხედ ვით, თუ რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბა ჰპო ვებს წარ მა ტე ბას და მი აღ წევს 
აღი ა რე ბას, არ სე ბი თად გან საზღ ვრავს ის ლა მის (რე ლა ტი ურ) მნიშ ვნე ლო ბას 
და მის გან სხვა ვე ბუ ლო ბას ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ი სა გან. მას (ის ლამს) 
შე უძ ლია და სავ ლუ რი ბაზ რის რა ცი ო ნა ლი ტე ტის გზის მო სა ძებ ნად /მო სამ ზა-
დებ ლად გა დად გას შემ დგო მი ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი, ან გა მო იწ ვი ოს პო ლი ტი კუ რი 
კონ ტრმოძ რა ო ბა, რო მე ლიც ან ტი და სავ ლურ პრო ცე სებ ში ტრნან სფორ მირ დე-
ბა. რა საკ ვირ ვე ლი ა, უკა ნას კნე ლი არის უფ რო პო ლი ტი კურ ძალ თა ბა ლან სის, 
ვიდ რე სხვა ძი რი თად ფა სე უ ლო ბა თა გა მო ხა ტუ ლე ბა. 

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა აღ ვნიშ ნოთ, რო მ იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც მრა-
ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი მე თო დო ლო გი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა იძ ლე ვა ინ სტრუ მენ ტე ბის გან-
ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რო მე ლიც ასე ვე ის ლა მურ სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ-
ცი ებს, შე სა ბა მი სად სა ფი ნან სო სის ტე მებს რთავს გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში 
მო ნა წი ლე ო ბის ნე ბას, ის ლა მურ წყა რო თა „თა ნა მედ რო ვე“ ინ ტერ პრე ტა ტო რე-
ბი, რომ ლე ბიც ჯი უ ტად დგა ნან მო გე ბა- ზა რა ლის მო ნა წი ლე ო ბის კონ ცეფ ტებ-
ზე, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად აბ რკო ლე ბენ ის ლა მურ ეკო ნო მი კა თა მო დერ ნი ზე ბის 
პრო ცე სებს, და ეს ხდე ბა სწო რედ მა შინ, რო დე საც მა თი მო დე ლე ბი ავ ლენს 
ფუნ ქცი ურ დე ფი ციტს და ქმნის არას ტა ბი ლუ რო ბას. ამის თა ო ბა ზე შე საძ ლე-
ბე ლი იქ ნე ბო და რა ცი ო ნა ლუ რი დის პუ ტე ბის გა მარ თვა, რა შიც მო ნა წი ლე ო ბას 
ასე ვე მი ი ღებ დნენ და სავ ლე ლი მეც ნი ე რე ბი და რი თაც სა კუ თარ წვლილს შე ი-
ტან დნენ თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ე რე ბე ბის ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ გლო ბა ლი ზა ცი ა ში.
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Islam gives for the worldly life the positive value system. Ethics of Islamic economics 
is in agreement with the West-Christian attitudes towards the individual ethical sphere. 
It is to ask how much defi ne ethics of Islamic economics principles factual behaviors of 
Muslims, because the basic determinable factor of the economic backwardness of Near 
East Islamic countries represents loan interest prohibition. The Quran forbids historically 
usury (riba). Against this, it supports on the joint-stock(share) principle based temporal 
assignment of own capital with a beforehand agreed part of win or loss. The supporters 
of Islamic fi nancial system seem in this primary interest-yielding alternative form of the 
money loans. By such position they hinder valuable participation of the process of Islamic 
economic modernization and Islamic fi nancial systems in globalization process.
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