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Dlaczego akurat kraje muzu³mañskie?
Jak siê wydaje, problematyka, dotycz¹ca systemu ekonomicznego krajów
muzu³mañskich, nie jest zbyt popularna wœród ekonomistów naszego regionu
i ulokowana gdzieœ na obrze¿ach klasycznej teorii ekonomii. Na temat gospodarek krajów muzu³mañskich (a mo¿e w¹sko — krajów arabskich), panuj¹cych stosunków spo³ecznych, nietolerancji, agresji, uros³o wiele mitów
i uprzedzeñ, chocia¿ z pewnoœci¹ czêœæ z nich poparta jest negatywnym doœwiadczeniem.
Refleksj¹ nasuwaj¹c¹ siê po przejrzeniu bibliografii, dotycz¹cej krajów
muzu³mañskich, ksi¹¿ek i artyku³ów w czasopismach, zawartoœci zbiorów
internetowych, jest uœwiadomienie sobie, jak bardzo niechêtni i niezainteresowani jesteœmy tym regionem œwiata, jak ma³o o nim wiemy, jak ma³o chcemy
wiedzieæ. Niewiedza natomiast daje nam przywilej wydawania pobie¿nych,
powierzchownych s¹dów o spo³eczeñstwach, etosie pracy, stosunkach spo³ecznych tych krajów. Wydaje siê to nierozs¹dne, a wiedza o tych krajach jak
najbardziej potrzebna, zwa¿ywszy, i¿ w 40 krajach muzu³mañskich, a wiêc
znajduj¹cych siê w innym krêgu cywilizacyjnym, mieszka ponad 1 miliard ludnoœci œwiata1! Warto zwróciæ uwagê, ¿e potocznie uto¿samiane z krajami
muzu³mañskimi kraje arabskie stanowi¹ tylko niewiele ponad 50 procent
z nich. Liga Krajów Arabskich grupuje tylko 22 kraje.
Kraje muzu³mañskie znajduj¹ siê w czo³ówce krajów o najwiêkszym przyroœcie naturalnym (w kolejnoœci miejsca: 2. Uganda, 3. Niger, 4. Somalia, 5.
Gwinea, 7. Jemen) i najwy¿szych wskaŸnikach p³odnoœci (w kolejnoœci miejsca: 1. Zachodni Brzeg i Gaza, 2. Jemen, 3. Oman, 4. Niger i Uganda, 6. Somalia,
12. Gwinea, 13. Mali, 14. Burkina Faso)2. Prognozy demograficzne do 2015 roku
lokuj¹ w pierwszej dziesi¹tce najliczniejszych pañstw œwiata a¿ cztery pañstwa muzu³mañskie: Indonezjê, Pakistan, Nigeriê, Bangladesz z przewidywan¹ ³¹czn¹ liczb¹ ludnoœci wynosz¹c¹ 830 milionów ludzi [„The Economist”,
s. 14]. Szybki i znacz¹cy przyrost naturalny znajduje swoje odbicie w œrednim
wieku populacji. Wœród dziesiêciu najm³odszych populacji œwiata a¿ osiem
1
2

Dane za: OIC.
Dane za: „The Economist”, Œwiat w liczbach 1999, s. 20.
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stanowi¹ kraje muzu³mañskie (ponad 47% ludnoœci w wieku poni¿ej 15 lat)
[„The Economist”, s. 14]. Oznacza to, ¿e w obecnym wieku, przy malej¹cej i starzej¹cej siê populacji Europy, kraje muzu³mañskie — w ujêciu iloœciowym —
znacznie zyskaj¹ na znaczeniu. Rodzi siê pytanie, czy bêd¹ one w stanie przekszta³ciæ swój potencja³ demograficzny w realn¹ si³ê ekonomiczn¹? Czy inna
kultura, kultura zasadzaj¹ca siê na religii jako podstawowym wyznaczniku
funkcjonowania spo³eczeñstw w ka¿dej sferze aktywnoœci, bêdzie oddzia³ywaæ stymuluj¹co na te spo³eczeñstwa, przyczyniaj¹c siê do wzrostu ich znaczenia w œwiecie, czy te¿ g³ównym wyznacznikiem si³y bêdzie tylko czynnik
demograficzny?
W swojej pracy skoncentrowa³am siê na krajach arabskich, krajach regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej. Chcê przy tym zauwa¿yæ, i¿ pewne
doktrynalne zasady, na których opiera siê rozwój krajów Bliskiego Wschodu,
s¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu uniwersalne dla wszystkich krajów muzu³mañskich.

A zatem kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej…
Jak ju¿ wspomnia³am, w sk³ad cz³onków Ligi Arabskiej wchodz¹ 22 kraje.
S¹ to: Algieria, Komory, D¿ibuti, Bahrajn, Egipt, Irak, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia, Mauretania, Maroko, Oman, Palestyna, Katar, Arabia Saudyjska,
Somalia, Sudan, Syria, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen.
Jak podaje doroczny Raport Banku Œwiatowego z 2000 roku w dekadzie lat
dziewiêædziesi¹tych dosz³o do poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej. Œredni roczny wzrost GNP na przestrzeni dekady wynosi³ ponad 3%, w porównaniu z 2,1% dla dekady lat 80. By³o
to wynikiem przyjêtych przez rz¹dy poszczególnych krajów polityk stabilizacyjnych, wspierania sektora prywatnego, prywatyzacji maj¹tku pañstwowego,
liberalizacji handlu i cen krajowych, rozwoju turystyki3. Wzrost ten jest œredni¹ dla regionu, w rzeczywistoœci by³ znacznie bardziej zró¿nicowany — od
blisko 6% dla Tunezji i Egiptu do 1,5% w innych krajach regionu. Cech¹ szczególn¹ gospodarek krajów arabskich jest ich monokultura — powi¹zanie z jednym produktem (z rop¹ naftow¹) i jego pochodnymi. Taki typ gospodarki prowadzi do znacz¹cych wahañ wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów
regionu, uzale¿nia go od cen œwiatowych ropy naftowej. Ceny te w du¿ym stopniu s¹ determinowane skutecznoœci¹ polityki, prowadzonej przez czo³ow¹
organizacjê tych krajów OPEC (aczkolwiek nale¿y pamiêtaæ, i¿ w sk³ad OPEC
wchodz¹ tak¿e kraje spoza regionu, w tym niemuzu³mañskie, takie jak Wenezuela).

3
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Za: http://www.worlbank.org/html/extpb/annrep/mna.htm.
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Mówi¹c o systemie ekonomicznym, trzeba jednak zacz¹æ od
systemu politycznego…
Poni¿sza tabela prezentuje podstawowe dane dotycz¹ce systemu w³adzy
i pozycji ekonomicznej wybranych krajów regionu.
Kraj

Typ w³adzy

Procent
wyznawców
islamu

Islam
pañstwowy

PKB per capita
w USD

MONARCHIA
Jordania

konstytucyjna

93

tak

1120

Arabia Saudyjska

absolutna

99

tak

7240

Kuwejt

konstytucyjna

95

tak

11 170

Bahrajn

konstytucyjna

85

tak

6910

Katar

absolutna

93

tak

15 420

Oman

absolutna

84

tak

5430

Maroko

konstytucyjna

99

tak

1290

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

federacyjna elekcyjna

94

tak

20 130

REPUBLIKA
Syria

autorytarno-prezydencka

87

nie

1110

Irak

autorytarno-prezydencka

91

tak

1095

Jemen

b.d.

99

tak

540

Liban

parlamentarno-prezydencka

58

nie

1420

Mauretania

prezydencka

99

tak

510

Algieria

prezydencka

99

tak

1520

Tunezja

prezydencka

99

nie/tak

1740

Libia

przewodnicz¹cy rewolucji

90

tak

5270

Egipt

prezydencka

87

tak

1080

Qród³o: http://www.arab.net, http://www.cia.worldreport, „The Economist”, Œwiat w liczbach 1999.

Jak widaæ z tabeli, kraje regionu mo¿emy podzieliæ ogólnie na dwie grupy
krajów: monarchie i republiki. Znacz¹ca czêœæ krajów funkcjonuje w systemie monarchistycznym. W³adza sprawowana przez monarchów ma charakter
skrajnie autorytarny, a kraje s¹ de facto w³asnoœci¹ rodziny panuj¹cej. Jednoczeœnie, mówi¹c o systemie republikañskim w powy¿szych krajach, trzeba zaznaczyæ, i¿ nie mo¿na go porównywaæ z analogicznymi systemami znanymi
w Europie. W krajach tych bardzo czêsto rzeczywisty charakter typu w³adzy
w drastyczny sposób odbiega od przyjêtego nazewnictwa. Kraje arabskie bo-
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wiem u¿ywaj¹ tej terminologii w bardzo specyficznym znaczeniu. System
republikañski w odniesieniu do krajów arabskich nie powinien byæ kojarzony
z procedurami demokratycznymi, z funkcjonuj¹c¹ demokracj¹. Jak pisze B. R.
Barber w ksi¹¿ce D¿ihad kontra McŒwiat,
…w prawie wszystkich tych pañstwach albo nigdy demokracji nie popróbowano, albo
zarzucono j¹ po nieudanych eksperymentach.
O ile fundamentalizm islamski doprowadzi³ w niektórych pañstwach do obalenia monarchii i sprzeciwia³ siê tyranii (a zatem doprowadza³ do powstania
systemu republikañskiego), o tyle nigdy nie ustanowi³ demokracji. Autor, powo³uj¹c siê na innych badaczy tematu, pisze, ¿e islam tworzy warunki na tyle
wyj¹tkowe, ¿e wyklucza zaistnienie demokracji w krajach muzu³mañskich,
a arabska demokracja na zachodni¹ mod³ê to tylko pobo¿ne ¿yczenie. Wysuwa
równie¿ tezê, i¿ pewna demokratyzacja maj¹ca miejsce w poszczególnych krajach jest wynikiem w wiêkszym stopniu historii i si³owego narzucania rozwi¹zañ politycznych przez kraje kolonialne, ni¿ œwiadomego, oddolnego ruchu spo³ecznoœci lokalnych [Barber, 2000, s. 262–263].
Warto wspomnieæ równie¿ o innej znacz¹cej odmiennoœci œwiata islamu.
Jak podaje S. P. Huntington w swojej s³ynnej pracy Zderzenie cywilizacji,
w œwiecie islamu lojalnoœæ wzglêdem pañstwa narodowego w zdecydowanym
stopniu przegrywa z lojalnoœci¹ wzglêdem klanu, plemienia czy te¿ wzglêdem
religii. Wiele pañstw zosta³o utworzonych wokó³ dominuj¹cego plemienia,
a islam by³ mocniejsz¹ si³¹ jednocz¹c¹ ni¿ w³adza emira. Huntington [1998,
s. 259] stawia tezê, i¿
w œwiecie arabskim istniej¹ce pañstwa maj¹ problem z legitymizacj¹, powsta³y bowiem w wiêkszoœci na mocy arbitralnej […] decyzji europejskich imperialistów, a ich
granice czêsto nawet przecinaj¹ obszary zamieszkane przez grupy etniczne […].

…i roli islamu w ¿yciu politycznym
Kolejnym faktem, uwidocznionym w powy¿szej tabeli, jest stopieñ islamizacji krajów arabskich, jak równie¿ œcis³ego powi¹zania religii i pañstwa. Poza
Libanem (który nie do koñca zas³uguje na miano kraju islamskiego i s³ynie
z wielokulturowoœci) w wiêkszoœci pañstw mamy do czynienia z pañstwami jednowyznaniowymi, których spo³eczeñstwa nie podlegaj¹ procesom ateizacji.
Jedynym krajem regionu (chocia¿ niezaliczanym do krajów arabskich) w europejskim s³owa znaczeniu demokratycznym i neutralnym œwiatopogl¹dowo jest
Turcja od czasów dojœcia do w³adzy Kemala Atatürka w latach 20. XX w.
Wspomniana powy¿ej jednowyznaniowoœæ znajduje swoje brzemienne
w skutki prze³o¿enie na stan finansów pañstwa. Zgodnie z powszechnie przyjêtymi rozwi¹zaniami, wywodz¹cymi siê z Koranu, jednym z g³ównych podatków p³yn¹cych na cele pañstwowe s¹ podatki od „niewiernych”. Powszechnie
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funkcjonuje tak¿e zasada nieopodatkowania dzia³alnoœci gospodarczej muzu³manów (wiêcej o systemach podatkowych w dalszej czêœci pracy). Jeœli zatem, na przyk³ad, w Algierii jest 99% wyznawców islamu, redukuje to w znacz¹cym stopniu wp³ywy z podatków do bud¿etu pañstwa.
Powi¹zanie pañstwa z religi¹ (islam jako religia pañstwowa), zawsze wysokie, lecz zdobywaj¹ce w ostatnich latach wielu nowych zwolenników (patrz:
Iran po rewolucji islamskiej, próby ponownej islamizacji pañstwa w Tunezji),
ma swoje korzenie w zapisach Koranu. Rozwa¿aj¹c najwa¿niejsze ró¿nice
pomiêdzy systemem demokratycznym cywilizacji zachodniej i œwiatem islamskim, najistotniejsza wydaje siê w³aœnie pozycja Koœcio³a (religii) w spo³eczeñstwie, jego wp³yw na politykê, zachowania ekonomiczne czy w koñcu spo³eczne (powszechne oddzia³ywanie islamu na wszelkie sfery aktywnoœci cz³owieka). O ile w cywilizacji europejskiej dosz³o do rozdzia³u Koœcio³a i pañstwa, daj¹c tym samym podstawy do tworzenia nowoczesnych, skrojonych na
miarê czasów pañstw i systemów politycznych, o tyle islam roœci sobie prawo
wypowiadania siê we wszystkich kwestiach, dotycz¹cych postêpowania cz³owieka — zarówno w sprawach duchowych, jak i doczesnych, a wœród nich dotycz¹cych polityki czy ekonomii. Jest religi¹ totaln¹.

Kraje tego regionu nie s¹ jednorodne ekonomicznie…
W dekadzie lat 90. dochodzi³o równie¿ do du¿ych dysproporcji rozwojowych miêdzy poszczególnymi krajami regionu. I tak œredni roczny wzrost Kuwejtu w latach 1990–1996 wynosi³ 12,2%, co lokowa³o ten kraj pod wzglêdem
tempa wzrostu na drugim miejscu w œwiecie, tu¿ za Chinami, a w tym samym
czasie inny kraj — Sierra Leone wykazywa³o za³amanie na poziomie –3,3%
œredniorocznie, stawiaj¹c ten kraj na 21. miejscu wœród najwolniej rozwijaj¹cych siê gospodarek œwiata4.
Jak widaæ w powy¿szej tabeli w grupie krajów arabskich znajduj¹ siê takie
potêgi gospodarcze, w których dochód per capita przekracza 10 000 USD (Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie), gdy tymczasem Jemen czy Mauretania maj¹ dochód per capita zaledwie oko³o 500 USD. Zró¿nicowanie ekonomiczne w regionie w znacz¹cym stopniu jest zdeterminowane przez posiadanie (lub nie) z³ó¿ ropy naftowej na swoim terenie.

…chocia¿ maj¹ cechy wspólne
Raporty, dotycz¹ce gospodarek pañstw tego regionu, wymieniaj¹ pewne
cechy charakterystyczne, wspólne dla wiêkszoœci z nich. S¹ to: relatywnie wysoka inflacja, przerost wydatków pañstwowych (bud¿etowych) prowadz¹cy do
niekontrolowanych deficytów bud¿etowych, przerost sektora publicznego,
niedorozwój sektora prywatnego, brak polityki wspierania drobnych i œrednich przedsiêbiorstw prywatnych, ubóstwo, rosn¹ce bezrobocie, niska efek4

Za: „The Economist”, s. 28.
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tywnoœæ administracji publicznej, brak rynków kapita³owych, brak d³ugookresowych oszczêdnoœci, zabezpieczenia emerytalnego, brak kapita³ów na d³ugookresowe inwestycje, niedostateczna opieka zdrowotna czy edukacja, bardzo niski poziom wyedukowania kobiet (w populacji kobiet 25% uznaje siê za
analfabetki), niedorozwój infrastruktury, dewastacja œrodowiska.
Chcia³abym w tym miejscu zwróciæ uwagê na parê z wymienionych s³aboœci. Jak siê bowiem wydaje, s¹ one symptomatyczne dla tego regionu.
B e z r o b o c i e. Jak ju¿ wspomnia³am we wstêpie, kraje te cechuje szczególnie wysoki przyrost naturalny, trwaj¹cy od wielu lat. W konsekwencji prowadzi on do wzrostu udzia³u ludzi m³odych (w wieku poni¿ej 15 lat) w ogóle
populacji. Szacunki Banku Œwiatowego mówi¹ o rokrocznym nap³ywie 1 miliona m³odych ludzi na rynek pracy. Nap³yw ten ma miejsce g³ównie do miast,
bezrobocie zaœ dotyka przede wszystkim m³odych, dobrze wyedukowanych ludzi. Gospodarki pañstw arabskich nie s¹ w stanie stworzyæ dla nich nowych
miejsc pracy, a œrednia stopa bezrobocia ju¿ istniej¹cego dla krajów regionu
wynosi 15% zasobów si³y roboczej. Wzrost gospodarczy nie jest w stanie wygenerowaæ nowego zatrudnienia i redukcji bezrobocia. By do tego dosz³o, musz¹
nast¹piæ znacz¹ce zmiany w polityce makroekonomicznej, wspieranie sektora
prywatnego, prywatyzacja sektora pañstwowego, wzrost inwestycji etc.
U b ó s t w o. Wi¹¿e siê œciœle z bezrobociem. Prawie po³owa ludzi w krajach
regionu ¿yje w miastach. W wiêkszoœci w bardzo z³ych warunkach, bez dostêpu do pracy, wody pitnej, kanalizacji, szpitali etc. Tak¿e na wsi standard ¿ycia
jest niezmiernie niski. Chocia¿ w ostatnich 10 latach poczyniono pewne postêpy w walce z ubóstwem, jednak raporty dotycz¹ce tego regionu œwiata informuj¹ o 22% populacji (to jest 62 milionach ludzi) ¿yj¹cych znacznie poni¿ej
granicy ubóstwa — za mniej ni¿ 2 USD dziennie, wielu innych zaœ tylko nieznacznie tê granicê przekracza. Poprawa sytuacji wymaga tworzenia miejsc
pracy w mieœcie, jak równie¿ wspierania rozwoju produkcji rolnej oraz znacz¹cych inwestycji w infrastrukturê czy ochronê zdrowia (profilaktykê). Dostrzec mo¿na tak¿e znacz¹ce ró¿nice w walce z ubóstwem pomiêdzy poszczególnymi krajami. Jak siê wydaje, efekt koñcowy w wiêkszym stopniu zale¿y od
prowadzonej w tym wzglêdzie polityki ni¿ od wzrostu gospodarczego. I tak, dla
przyk³adu, w okresie dekady lat dziewiêædziesi¹tych w Maroku spadek PNB
poci¹gn¹³ za sob¹ prawie 50-procentowy wzrost sfery ubóstwa, w Tunezji
wzrost PNB nie prze³o¿y³ siê na poziom ubóstwa w ogóle, w Jordanii zaœ dosz³o
do znacz¹cej redukcji sfery ubóstwa przy de facto stagnacji ekonomicznej [Raport…, http://www.worldbank.org].
P r z e r o s t s e k t o r a p u b l i c z n e g o. Pañstwa tego regionu charakteryzuj¹ siê dominacj¹ sektora pañstwowego nad prywatnym. Jednoczeœnie wydajnoœæ w sektorze jest niezmiernie niska, dochodzi do ogromnego marnotrawstwa œrodków. Jednym z powodów takiego stanu jest niedostateczny poziom kapita³ów w rêkach prywatnych, niedorozwój systemu bankowego czy
gie³d, brak kapita³u d³ugoterminowego (specyfika systemu bankowego — zob.:
sektor bankowy) i mo¿liwoœci jego pozyskiwania. Pañstwo w zwi¹zku z tym ja-
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wi siê jako g³ówny (jeœli czêsto nie jedyny) inwestor. Ostatnie lata przynios³y
wysi³ki poszczególnych pañstw w celu prywatyzacji sektora pañstwowego.
Preferowany kierunek to przyci¹ganie zagranicznych inwestycji bezpoœrednich. Przyk³adem kraju, realizuj¹cego tego typu politykê gospodarcz¹ z sukcesem, mo¿e byæ Jordania. Sprywatyzowa³a ona w latach 90. XX w. 33 z 40 wystawionych do prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, a z inwestycji zagranicznych nap³ynê³o do kraju 600 mln USD [Raport…].

Religia wyznacza tutaj zarówno zasady dotycz¹ce zachowañ
ekonomicznych…
Ca³y system ekonomiczny pañstw muzu³mañskich (w naszym przypadku
ograniczony do pañstw regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej) jest
przenikniêty duchem islamu, aczkolwiek jego wp³yw mo¿e byæ zró¿nicowany
— od ograniczonego (œladowego — jak w Iranie za czasów szacha czy w Turcji,
gdzie pañstwo wprowadzi³o legislacjê europejsk¹), po totalny, jak w krajach,
w których zwyciê¿y³a rewolucja islamska (Afganistan, Iran po 1979). W wiêkszoœci jednak przypadków pañstwa staraj¹ siê uwzglêdniaæ zasady szari’atu
we wszelkich sprawach, w tym dotycz¹cych gospodarki [Zakzaky]. Ogólnie,
system gospodarczy pañstw muzu³mañskich opiera siê na 4 filarach:
1) Koranie — a w jego ramach odwo³uje siê do odpowiednich wersetów koranicznych (kijas),
2) tradycji muzu³mañskiej (hadis),
3) przekazach o ¿yciu proroka Mahometa (sunna),
4) arbitra¿u — poniewa¿ jednak pewne zapisy religijne mog¹ nie przystawaæ
do wspó³czesnych wyzwañ ekonomicznych, rodz¹c kwestie sporne, potrzebny jest arbitra¿. Funkcjê arbitra pe³ni¹ tzw. uczeni mê¿owie w dziedzinie wiary, teolodzy (ulemowie). Daj¹ oni wyk³adniê zasad wiary dla
wspó³czesnych gospodarek (dotyczy ona tak¿e ¿ycia spo³ecznego i politycznego).
Tak skonstruowany system potrafi zasadniczo odnieœæ siê do ka¿dej zaistnia³ej sytuacji ekonomicznej. Trzeba w tym miejscu jednak wspomnieæ, i¿
œwiat muzu³mañski nie ma swego centrum, przywództwa. Dlatego w³aœciwie
ka¿dy z krajów daje samodzielnie wyk³adniê zasad Koranu dla postêpowania
swoich wyznawców. To t³umaczy tak¿e dlaczego, w zale¿noœci od pogl¹dów
rz¹dz¹cej elity, jeden kraj mo¿e stosowaæ rozwi¹zania ortodoksyjne, skrajne,
a inny dopuszczaæ pewn¹ dozê elastycznoœci i umiaru.
Ekonomiœci islamscy zwracaj¹ uwagê na nastêpuj¹ce œwiête zasady, obowi¹zuj¹ce w gospodarkach muzu³mañskich (a wywodz¹ce siê bezpoœrednio
z Koranu):
• prymat sprawiedliwoœci spo³ecznej i koniecznoœci redystrybucji dochodów na rzecz biednych;
• uznanie i ochrona wszelkich praw w³asnoœci;
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• uznanie rynku jedynie jako jednej z dróg do realizacji celów ekonomicznych, podporz¹dkowanie rynku spo³eczeñstwu (w tym celu tworzone s¹ np.
spo³eczne cia³a do kontroli prawid³owoœci funkcjonowania rynku);
• zakaz lichwy (wiêcej w dalszej czêœci pracy);
• nakaz ja³mu¿ny (wiêcej w dalszej czêœci pracy);
• religijny zakaz ostentacyjnej konsumpcji i konsumpcjonizmu (israf), oraz
zakaz produkcji rzeczy bezwartoœciowych, zbytecznych [What is…].
Nale¿y zwróciæ w tym miejscu uwagê na konsekwencje przyjêcia dwóch zasad.
Jedn¹ z wymienionych zasad, obowi¹zuj¹cych w systemie pañstw muzu³mañskich, jest obowi¹zek do¿ywotniej ja³mu¿ny (zakat). Wywodzi siê on
bezpoœrednio z religijnego przykazania opieki nad jednostkami s³abszymi,
zawartego w Koranie. Obowi¹zek ten wywar³ ogromny wp³yw na ca³y system
ekonomiczny pañstw muzu³mañskich. Kraje te uznaj¹ prymat dobra wspólnego nad dobrem prywatnym, marginalizuj¹ pobudki egoistyczne jako motor
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (odwrotnie ni¿ pojmuje to ekonomia
europejska, a przynajmniej znacz¹ca jej czêœæ), przyk³adaj¹ zdecydowanie
mniejsz¹ wagê do bogacenia siê, gromadzenia pieniêdzy, tworzenia maj¹tku.
Drug¹ zasad¹, rodz¹c¹ powa¿ne konsekwencje dla gospodarek tych
pañstw, jest zakaz ostentacyjnej konsumpcji i konsumpcjonizmu. Chocia¿
przypuszczaæ mo¿na, i¿ stworzeniu tego zakazu towarzyszy³y chlubne idee
zapewnienia „czystoœci moralnej”, to jednak ogranicza on w znacz¹cym stopniu popyt globalny na produkcjê krajow¹ i spowalnia wzrost gospodarczy. Jak
w ka¿dym spo³eczeñstwie, tak i w spo³eczeñstwie krajów arabskich zakazy nie
s¹ przestrzegane w sposób bezwzglêdny. Mo¿na znaleŸæ wiele przyk³adów elit,
realizuj¹cych ostentacyjn¹ konsumpcjê. Jednak¿e charakterystyczne jest to,
¿e konsumpcja ta jest zaspokajana poprzez import z Europy lub USA, a nie
przez produkcjê krajow¹.
Szczegó³owe rozwi¹zania, dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a proponowane przez ulemów, s¹ nastêpuj¹ce:
• dopuszczalna jest wszelka dzia³alnoœæ ekonomiczna, o ile nie przynosi ona
¿adnej szkody ani jednostce, ani spo³eczeñstwu;
• dobro wspólne stoi ponad dobrem jednostki;
• najmniejsze w¹tpliwoœci co do pope³nienia wykroczenia lub przestêpstwa
w sferze gospodarczej dzia³aj¹ na korzyœæ obwinionego;
• prawo pierwszeñstwa (pierwokupu) w transakcjach handlowych maj¹
partnerzy handlowi, krewni i s¹siedzi;
• zakaz lichwy, hazardu, handlu alkoholem i wieprzowin¹, zakaz oszustwa
i ³apówkarstwa, zakaz czerpania nieuczciwych zysków z gier hazardowych;
• obowi¹zek dotrzymywania terminów w transakcjach handlowych;
• zakaz monopolizacji dzia³alnoœci gospodarczej [Crane Robert D., The
essence of islamic law, http://www.islam.org].
W ostatnich latach Miêdzynarodowe Centrum Ekonomii Muzu³mañskiej,
jeden z g³ównych oœrodków ds. studiów koranistycznych, zlokalizowany w Ara-
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bii Saudyjskiej, opracowa³ tzw. Piêæ Zasad Muzu³mañskiego Systemu Gospodarczego:
1) obowi¹zek przestrzegania przepisów, dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej, zawartych w Koranie;
2) zasada trwa³oœci i elastycznoœci w sferze gospodarczej — dopuszczone jest
wszystko, co nie jest uregulowane (okreœlone) przez Koran b¹dŸ uczonych
mê¿ów;
3) koniecznoœæ zachowania równowagi miêdzy dobrem jednostki a interesem
ca³ego spo³eczeñstwa, np. ograniczenie w³asnoœci prywatnej;
4) religijny obowi¹zek utrzymywania przez spo³ecznoœæ jednostek s³abszych:
bezrobotnych, kalek, sierot. Dochody na te cele pochodz¹ z podatku zakat
— w wysokoœci 2,5% posiadanego maj¹tku co roku, z funduszy charytatywnych, instytucji pañstwowych;
5) zasada wolnoœci gospodarczej dotycz¹ca swobodnego wyboru pracy i sposobu zarabiania pieniêdzy oraz wolnoœci ich posiadania i wydawania, jeœli
jest to zgodne z prawem koranicznym (szari’atem).

…dzia³ania systemu podatkowego…
System podatkowy w zasadniczy sposób odbiega od rozwi¹zañ, znanych
nam w Europie. Najwiêksz¹ ró¿nic¹, o której ju¿ wspomina³am, jest ca³kowity
brak podatków od prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej oraz brak podatków dochodowych. Co siê tyczy podatku dochodowego, to jego brak wynika
z islamskiej filozofii podejœcia do pieniêdzy. Samo mno¿enie pieniêdzy nie
jest traktowane jako wartoœæ, a ich przetrzymywania w czasie nie nale¿y wynagradzaæ oprocentowaniem, gdy¿ niepracuj¹ce pieni¹dze nie daj¹ produkcji. G³ównym powodem bogacenia siê jest religijna powinnoœæ p³acenia
ja³mu¿ny.
Warto zaznaczyæ, i¿ podstawowym Ÿród³em dochodów pañstwa s¹ dochody
ze sprzeda¿y ropy naftowej. Pola naftowe i urz¹dzenia do jej wydobycia s¹
zwyczajowo znacjonalizowane. Poniewa¿ jednak cena ropy naftowej podlega
bardzo znacz¹cym wahaniom w czasie, kondycja finansowa pañstw równie¿
ewoluuje.
Istniej¹ nastêpuj¹ce rodzaje podatków:
1. Zakat — podatek-ja³mu¿na na rzecz biedniejszych od siebie. Jest dowodem
solidarnoœci spo³ecznej i wyrazem dobrej woli. Wynosi on 2,5% wartoœci
posiadanego maj¹tku. Podatek ten stanowi jeden z podstawowych bodŸców
do wysi³ku ekonomicznego. P³aci siê go bowiem od maj¹tku, a nie od dochodów, co przy 2,5-procentowej stawce podatkowej oznacza ca³kowit¹
utratê niepomna¿anego maj¹tku w ci¹gu 40 lat! Warto pamiêtaæ, i¿ jest to
podatek o charakterze religijnym i jest ca³kowicie dobrowolny. P³acony
jest zarówno przez bogatych, jak i biednych. Poniewa¿ jest on religijnym
obowi¹zkiem, nie ma prób jego omijania. Pomimo braku przymusu prawnego jego œci¹galnoœæ jest bardzo wysoka. Nie mo¿e byæ on u¿yty ani na cele
pañstwowe, ani choæby na cele publiczne. Ma p³yn¹æ bezpoœrednio do naj-
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biedniejszych cz³onków spo³ecznoœci muzu³mañskiej. Nie stanowi dochodów pañstwa.
2. D¿izja — pog³ówne — obowi¹zuj¹ce wszystkich niemuzu³manów, zamieszkuj¹cych tereny pañstwa muzu³mañskiego. Jego znaczenie, z racji braku
ludnoœci innych wyznañ, jest znikome (wyj¹tkiem s¹ kraje, w których przy
wydobyciu ropy zatrudniana jest ludnoœæ nap³ywowa z ca³ej Afryki — g³ównie mê¿czyŸni. Ale musz¹ byæ oni innych wyznañ!).
3. Charad¿ — podatek od ziemi lub p³odów (podstawowe Ÿród³o wp³ywów
podatkowych pañstwa).

…jak równie¿ podstaw dzia³ania banków
System bankowy ca³kowicie odbiega od znanych nam rozwi¹zañ. Podstawow¹ ró¿nic¹ jest samo podejœcie do pieni¹dza (o czym pisa³am powy¿ej). Zasady
funkcjonowania bankowoœci islamskiej s¹ w maksymalny sposób uregulowane
wed³ug zasad Koranu. Po okresie kolonialnym w krajach tych funkcjonowa³
system bankowoœci europejskiej, przyniesiony wraz z Europejczykami i s³u¿¹cy
ich interesom. Jednak ju¿ od lat 30. XX w. czynione by³y pierwsze próby stworzenia alternatywnego systemu bankowego, który godzi³by naturalne potrzeby
po¿yczkowe (oszczêdnoœciowo-po¿yczkowe) z nakazami religijnymi.
Pierwszy bank muzu³mañski, zorganizowany wed³ug zasad szari’atu, utworzono w 1963 roku w Egipcie. W ci¹gu kolejnych 4 lat stworzono w Egipcie 9 takich banków [Ariff]. Od tego momentu nast¹pi³ rozkwit bankowoœci muzu³mañskiej. Ocenia siê dzisiaj, i¿ funkcjonuje ponad 100 takich banków i posiadaj¹ one 80 mld USD depozytów. Banki tego typu tworzone s¹ tak¿e w Europie
i USA i obs³uguj¹ spo³ecznoœæ muzu³mañsk¹ [Visser, Merchant]. W 1974 roku
powsta³ IDB — bank powo³any przez Organizacjê Krajów Islamskich — pierwszy tego typu bank, zorganizowany zgodnie z zasadami szari’atu dla wspierania rz¹dów krajów cz³onkowskich [Ariff].
Cechy szczególne bankowoœci muzu³mañskiej:
1) ca³kowity zakaz lichwy (riba), czyli wszelkich form oprocentowania jakichkolwiek operacji bankowych. Wed³ug Koranu pieni¹dz nie powinien s³u¿yæ motywom spekulacyjnym. Procent zaœ oznacza odejœcie od systemu
sprawiedliwoœci spo³ecznej, gdy¿ wyra¿a przewagê bogatych nad biednymi, pieni¹dze (procenty) bowiem p³yn¹ od ludzi, bêd¹cych w potrzebie, do
ludzi, maj¹cych nadwy¿ki finansowe. Dzisiaj dopuszczono jeden wyj¹tek:
antyinflacyjne oprocentowanie wk³adów. Oczywiœcie jest te¿ drugi wyj¹tek: zakaz lichwy obowi¹zuje muzu³manów wzglêdem siebie, nie ma natomiast takiego zakazu w relacjach z innowiercami — g³ównie z Europ¹ czy
USA (tym mo¿na t³umaczyæ nap³yw „petrodolarów” do banków amerykañskich i europejskich po 1973 roku);
2) zakaz lichwy dotyczy zarówno osób prywatnych, jak te¿ podmiotów instytucjonalnych;
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3) emisja i zakup obligacji s¹ dopuszczalne tylko wtedy, gdy uzyskiwane
z nich korzyœci s¹ wykorzystywane do realizacji projektów u¿ytecznoœci
publicznej;
4) zasadniczo nie ma oprocentowania depozytów bankowych, chocia¿ bank
mo¿e siê dzieliæ pieniêdzmi z klientem, jeœli wypracowa³ jakieœ dochody.
Kwoty te jednak nie s¹ nigdzie ustalane. Depozyty maj¹ charakter a vista.
Depozyty d³ugoterminowe przyjmowane s¹ na zasadzie mudaraba.
Od 1985 roku w stosunku do bankowoœci islamskiej obowi¹zuj¹ zasady
przyjête przez Ligê Œwiata Muzu³mañskiego. System dzia³a na podstawie
trzech rozwi¹zañ, eliminuj¹cych lichwê:
1) murabacha: podzia³ zysków miêdzy w³aœcicieli kapita³u a w³aœciwego inwestora, bank uzyskuje tylko op³atê manipulacyjn¹;
2) mudaraba: tworzone jest specjalne joint venture banku z klientem, w którym obie strony wnosz¹ do tej spó³ki kapita³, a ewentualna strata lub zysk
z inwestycji jest dzielony miêdzy obie strony wed³ug umowy spó³ki (w innych Ÿród³ach: joint venture z jednostronnym wk³adem finansowym, podzia³em zysków, lecz pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ po¿yczkodawcy za straty
[Ariff]);
3) muszaraka: w tym rozwi¹zaniu to bank dostarcza ca³oœci pieniêdzy niezbêdnych do danego przedsiêwziêcia, uzyskuj¹c w zamian udzia³ w potencjalnych zyskach (ale te¿ i stratach).
Bankowoœæ muzu³mañska k³adzie wielki nacisk na wspó³pracê po¿yczkodawcy i po¿yczkobiorcy i na wspó³odpowiedzialnoœæ za wynik ekonomiczny
przedsiêwziêcia (rozk³ad zysków lub strat pomiêdzy obie strony). Ze wzglêdu
na bardzo odmienne zasady funkcjonowania Zachód odmawia uznania bankowoœci muzu³mañskiej jako bankowoœci per se. Równie¿ i kraje muzu³mañskie czêsto stosuj¹ nazwy, w których nie pada s³owo bank: nazywaj¹c je domami (jak Islamic Finance House) czy towarzystwami inwestycyjnymi (Islamic
Investment Company).
Badacze tematu podkreœlaj¹ nastêpuj¹ce cechy szczególne systemu bankowoœci muzu³mañskiej:
a) brak oprocentowania;
b) niekomercyjny charakter dzia³alnoœci banków;
c) wielozadaniowoœæ banków;
d) du¿¹ stabilnoœæ systemu bankowego;
e) ustanowienie relacji i wspó³pracy miêdzy po¿yczkodawc¹ i po¿yczkobiorc¹;
f) wiêksza odpowiedzialnoœæ przy korzystaniu z pieniêdzy.
Wymieniane s¹ tak¿e s³aboœci systemu bankowoœci islamskiej, takie jak:
a) brak standaryzacji procedur bankowych i jednorodnoœci produktu;
b) znikoma liczba oferowanych produktów bankowych;
c) brak mechanizmu stóp procentowych, potrzebnego do sprawnego prowadzenia polityki makroekonomicznej;
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d) brak de facto mo¿liwoœci kreacji pieni¹dza bankowego (tyle po¿yczek, ile
pozyskanych depozytów lub klientów gotowych do wejœcia w interes);
e) powa¿ne k³opoty w przypadku zaistnienia „z³ych d³ugów”;
f) wysoki koszt pozyskiwania przez bank informacji o klientach;
g) bardzo niski poziom oszczêdnoœci, w tym oszczêdnoœci d³ugookresowych
(zasadniczo wystêpuj¹ tylko depozyty a vista).
Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na pewn¹ doktrynaln¹ s³aboœæ systemu finansowego gospodarek muzu³mañskich. Depozyty a vista nie generuj¹ d³ugookresowych oszczêdnoœci. Brak oprocentowania rachunków bankowych nie
zachêca do lokowania pieniêdzy w bankach. System mudaraba i muszaraka
oznacza de facto brak kreacji pieni¹dza bankowego — banki bardziej zajmuj¹
siê kojarzeniem stron dla wspólnych przedsiêwziêæ, ni¿ prowadz¹ swoj¹ autonomiczn¹ politykê bankow¹. Jednoczeœnie wystêpuje ca³kowity niedorozwój
gie³d i rynków finansowych. Nie wystêpuj¹ fundusze emerytalne, w zdecydowanej wiêkszoœci krajów nie ma te¿ jakichkolwiek systemów emerytalnych.
Wszystko to powoduje ogólny brak kapita³ów, szczególnie dla sektora prywatnego. Oznacza to tak¿e, i¿ jedynym prawdziwie licz¹cym siê podmiotem w gospodarce mo¿e byæ pañstwo (ze swoimi zarobkami z ropy naftowej) lub obcy
kapita³.

Wnioski
Jak zatem widaæ, system ekonomiczny (czy szerzej spo³eczno-ekonomiczny)
krajów muzu³mañskich jest ca³kowicie odmienny od rozwi¹zañ przyjêtych
w Europie. Z jednej strony, mo¿na chyba powiedzieæ, i¿ jest on bardziej moralny (o ile w ogóle s³owo „moralnoœæ” pasuje do oceny systemu ekonomicznego per se) od systemu gospodarki rynkowej. Spo³eczeñstwa krajów muzu³mañskich s¹ tak¿e zdrowsze moralnie — przestêpczoœæ jest znikoma, brak narkomanii, alkoholizmu, silne rodziny. S¹ to te¿ spo³ecznoœci bardziej solidarne
i — jak siê wydaje — bardziej nastawione na „byæ” ni¿ „mieæ”. Z drugiej strony
— media zachodnie rozpowszechniaj¹ wizerunek krajów islamskich jako krajów daj¹cych schronienie terrorystom i wspieraj¹cych œwiatowy terroryzm,
czy te¿ skrajnie dyskryminuj¹cych kobiety (niestety, rozwa¿ania na ten temat
nie mieœci³y siê w temacie pracy!).
W systemie tym jest jednak zawarte tak¿e wielkie niebezpieczeñstwo niskiej efektywnoœci, brak dostatecznych funduszy na cele rozwojowe, niska motywacja do rozwijania aktywnoœci gospodarczej. Rodz¹ siê pytania, czy kraje
zorganizowane na religijnych zasadach Koranu mog¹ siê staæ w nadchodz¹cych latach atrakcyjnym wzorem do naœladowania (chocia¿by dla krajów
rozwijaj¹cych siê)? Czy ich model funkcjonowania mo¿e doprowadziæ do
przezwyciê¿enia ubóstwa i wkroczenia na œcie¿kê dynamicznego rozwoju ekonomicznego? Pytania te, jak siê wydaje, na razie musz¹ pozostaæ bez odpowiedzi. O wszystkim zadecyduj¹ najbli¿sze dekady.
Najwiêkszym wyzwaniem dla gospodarek muzu³mañskich w najbli¿szych
latach bêdzie tocz¹cy siê pod dyktando cywilizacji zachodniej proces globali-
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zacji. Czy kraje te zdo³aj¹ zachowaæ swoj¹ odrêbnoœæ systemow¹, czy te¿ zmuszone zostan¹ do daleko id¹cego upodobnienia systemu do systemu ekonomicznego pañstw zachodnich?
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Abstract

The Economic System of Muslim Countries. The Case of Arab Countries
This article is a contribution to an analysis of the characteristic of the economic
system of Muslim countries. In the first part of the article the author endeavours
to justify the choice of the subject. She also notices that because of the extent of
the problems in her article she concentrates on the case of Arab countries. In
successive parts the author tries to show the influence of Islam on the economic
life of the Arab countries and the economic effects of basing the economy on
Koranic law. She indicates the main directions of regulation of the economy by
Islamic law—religious regulations in the matter of the general principles of
conducting economic activity, creation of a specific code of commands and prohibitions, regulation in the sphere of the tax system or the developing, in accordance with the principles of they Koran, of non-percentage activities of the Muslim banks. In her paper the author undertakes an attempt at an introductory
identification of the causes and symptoms of weakness of the economies of Arab
states.

ekonomia 5

143

