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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava razlike med islamskim in konvencionalnim finančnim 

sistemom. V diplomski nalogi so najprej predstavljeni glavni pojmi, ki so skupni vsem 

sistemom, nato pa je opisan vsak sistem posebej. Glavna razlika med sistemoma je predvsem 

v zaznavanju obresti oziroma v islamskem sistemu t. i. ribā. Obresti pa so tudi bile pomemben 

dejavnik ob zadnji finančni krizi, ki je zelo prizadela svetovni finančni trg. Škode na 

islamskem  sistemu naj ne bi bilo, vsaj v tako velikem obsegu ne. Zato je islamski sistem 

zadnja leta deležen vse več pozornosti in študij. V raziskovalnem delu so predstavljene razlike 

med islamskim in konvencionalnim sistemom, ki jih zaznavajo anketiranci. Cilj anketiranja je 

bil ugotoviti, kako se anketiranci odzivajo na sistem, ki ni običajen in ima verske temelje in 

ali bi ga bili pripravljeni uporabljati. V zaključku ugotavljam, da je prepoznavnost islamskega 

sistema izredno skromna ter da je naklonjenost  temu finančnemu sistemu nizka. 

Ključne besede: finančni sistem, obresti, islam, šeriatsko pravo, svetovna finančna kriza 

 

 

SUMMARY 

The bachelor thesis deals with the differences between islamic and conventional financial 

system. First are presented the main concepts that are common to all systems and then is 

describe each system especially. The main difference between the two systems is in the 

perception of the interest or ribā, like they call it in islamic system. Interest were also an 

important factor in the recent financial crisis, which has affected the global financial market. 

Damage on the islamic system sholud not be in such significant extent. Therfore the islamic 

system received much more attention in last few years. In the analitical part it has been tried 

to determine how the respondents percieve the differences between islamic and conventional 

system. The main objective of the survey it was to determine how the respondets react to a 

system that is not usual and has religious foundations and whether they would be willing to 

use it. In conclusion, it has been noted that the recognisability of the islamic system is very 

low and that the expressed interest is also small. 

 

Key words: financial system, interest, Islam, Sharia law, the global financial crisis 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Mishkin (1997, 195) finančni sistem opredeljuje kot del gospodarskega sistema, ki zajema vse 

tokove gospodarstva. Po njegovih opredelitvah je glavna naloga finančnega sistema 

omogočanje prenosa denarnih sredstev od tistih, ki razpolagajo s presežki, k tistim, ki jim 

sredstva primanjkujejo. »Finančni sistem preoblikuje prihranke v naložbe in ta sredstva 

razporeja med konkurenčnimi uporabniki.« (Zysman 1987, 57). Walter (1992, 2) pa za 

finančni sistem pravi, da so njegova glavna lastnost kanali, ki omogočajo pretok finančnega 

imetja končnih varčevalcev v obveznosti sredstev, bodisi znotraj gospodarstva ali med samimi 

gospodarstvi. 

Finančni sistemi se nenehno spreminjajo, razlikujejo pa se od države do države. Košak (1996, 

3) loči predvsem razlike, ki se nanašajo na način nadzora, na vladanje v podjetjih in na odnose 

med bankami oziroma institucionalnimi vlagatelji in industrijo ter na vlogo države. 

Finančni sistem ima tri sestavine (Košak 1996, 3): 

• Finančni trgi, kjer se trguje s finančnimi oblikami. 

• Finančne instrumente, s katerimi razumemo celotno paleto različnih uporabniških in 

dolžniških vrednostnih papirjev, bančne vloge, ipd. 

• Finančne institucije, ki oblikujejo finančne instrumente, z njimi trgujejo in tudi sicer 

omogočajo pretok sredstev med udeleženci finančnih trgov. 

Islamski finančni sistem temelji na šeriatskem pravu. Danes je to hitro rastoči del svetovnega 

finančnega sektorja in ni omejen le na islamske trge in države. Glavna razlika med 

konvencionalnim in islamskim bančništvom je prepoved obresti. 

Zaznavanje je zavedni proces, v katerem se posameznik zave okolja in ga interpretira v mejah 

svojih predstav. Informacije oziroma določeno pomensko sporočilo sprejme, identificira, 

interpretira in si ga zapomni (Chevalier in Mazzalovo 2004, 210). Zaznavanje lahko 

opredelimo kot miselni proces, s katerim ljudje urejamo in doživljamo dražljaje čutnega 

porekla, pri katerem je izpostavljena lastna aktivnost zaznavajočega, saj zaznava ni pasivno 

sprejetje neposredne kopije zunanjega sveta. Ko gre za zaznavanje, gre za človekov odnos do 

okolja in o njegovi dejavnosti v njem (Polič 1989, 281). 

Finančni svet se je v zadnjih letih močno spremenil in se še spreminja. Razumevanje 

nastajanja razlik v finančnih sistemih je pomembno, da lahko mednarodni finančni, 

gospodarski in tržni tokovi delujejo. Finančni sistem vpliva na celotno gospodarstvo v državi 

in posledično vpliva na socialno-ekonomski standard prebivalstva. Z diplomsko nalogo bom 
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poskušala raziskati poznavanje razlik med konvencionalnim in islamskim finančnim 

sistemom med prebivalstvom. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je analiziranje poznavanja razlik med finančnimi sistemi. 

Osredotočila se bom na poznavanje islamskega finančnega sistema. 

Cilja teoretičnega dela: 

• opredelitev pojma finančni sistem; 

• predstavitev različnih finančnih sistemov s poudarkom na islamskem finančnem 

sistemom. 

Cilji empiričnega dela: 

• primerjava konvencionalnega finančnega sistema z islamskim finančnim sistemom; 

• raziskava razlik med konvencionalnim in islamskim finančnim sistemom; 

• analizi poznavanja tujih finančnih sistemov. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Za proučevanje teoretičnega dela diplomske naloge sem uporabila metodo analize in 

deskripcije. Pri zapisovanju in združevanju različnih konceptov, idej, teorij in domnev iz 

dostopne literature različnih avtorjev, ki pišejo o tej temi, sem uporabila metodo sinteze. V 

empiričnem delu sem uporabila metodo anketiranja ter primerjalno metodo. Z njo sem 

primerjala poznavanje razlik med konvencionalnim in islamskim finančnim sistemom. 

Anketni vprašalnik sem preko svetovnega spleta razposlala na 50 spletnih naslovov 

potencialnih anketirancev. Preostale anketirance sem pridobila z metodo snežne kepe. Dobila 

sem 200 izpolnjenih anket. Vprašalnik je bil anonimen, vprašanja pa so bila sestavljena 

pretežno na osnovi Likertove lestvice.  

Na osnovi rezultatov sem analizirala zaznavanje in poznavanje finančnih sistemov ter 

preučila, kako prebivalstvo vidi in sprejema islamski finančni sistem, ki se razlikuje od 

konvencionalnega. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Glede na to, da so razlike v finančnih sistemih širši množici manj poznane, sem predvidevala, 

da bo zaznava njihovih razlik izredno nizka, anketa je mojo domnevo potrdila. Večina 

anketirancev islamskega finančnega sistema ni poznala, zato je zaznavanje razlik praktično 

nemogoče. 

Omejitve pri obravnavani temi sem videla predvsem v manjšem obsegu razpoložljivih virov 

in literature na temo tujih finančnih sistemov. Večino virov za analizo islamskega finančnega 

sistema sem dobila na spletu, žal pa so tudi tam bili v nekoliko manjšem obsegu, kot sem 

pričakovala, veliko pa jih je bilo tudi nepreverjenih in zato neuporabnih za mojo diplomsko 

nalogo. 

 



 

4 

 

2 FINANČNI SISTEM 

V središču skoraj vsakega finančnega sistema je centralna banka, ki nadzoruje količino 

denarja v obtoku in bdi nad finančnimi aktivnostmi v državi. Sestavine finančnega sistema so 

institucije denarnega sistema, finančni posredniki in institucije trga vrednostnih papirjev 

(Senjur 1995, 10). Crane (1995, 9) poudarja, da finančni sistem obsega širši splet institucij, ne 

le finančnih trgov in posrednikov. Pomembno vlogo igrajo tudi vlada in družine. 

2.1 Finančni trgi 

Finančni trg predstavlja skupek odnosov med ponudbo in povpraševanjem po finančnih 

sredstvih. Je institucionalno organiziran prostor s točno določenimi pravili obnašanja 

trgovcev. Na njem se srečujeta ponudba in povpraševanje po specifičnem proizvodu – 

kapitalu. V odvisnosti od ponudbe in povpraševanja se na njem organizirano oblikuje njegova 

cena. 

Prva in osnovna funkcija finančnega trga je v učinkovitosti alociranja finančnih sredstev, od 

suficitnih celic (s finančnimi prihranki) k deficitnim celicam (s finančnimi primanjkljaji). 

Tisti s finančnimi prihranki želijo investirati manj, kot znaša njihov tekoči dohodek in 

ustvarjajo prihranke (finančna sredstva), ki jih želijo čim bolje naložiti. Tisti s finančnimi 

primanjkljaji pa zaradi tekočih potreb, ki presegajo tekoči dohodek, povprašujejo po dodatnih 

finančnih sredstvih (finančne obveznosti) in ustvarjajo negativne prihranke (Dimovski in 

Gregorič 2000, 1). 

Iz spodnje sheme lahko razberemo, da mora banka kot finančna institucija, če želi uspešno 

poslovati, najprej priskrbeti finančna sredstva, oziroma finančne prihranke suficitnih celic, 

nato pa lahko deficitnim celicam odobri posojilo. Za pridobitev prihrankov od suficitnih celic 

mora tem ponuditi ustrezne bančne storitve, na podlagi katerih bodo suficitne celice vlagale 

svoje prihranke v banko. Druga naloga bank pa je biti privlačna za deficitne celice. To 

pomeni, da mora biti ponudba posojila zadovoljiva, tako glede višine zneska in zapadlosti kot 

tudi glede obrestne mere. Poslovne banke morajo svoje posojilne in depozitne storitve 

ustrezno prilagoditi tako suficitnim kot tudi deficitnim celicam. Poleg tega pa morajo 

upoštevati še konkurenčne finančne posrednike, ki se na finančnem trgu borijo za preživetje 

(Ribnikar 1992, 156). 
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dodatnega dolga države ali podjetja v obliki obveznic. To varčevalcu omogoča, da s svojimi 

prihranki kupi različne vrednostne papirje različnih ekonomskih subjektov in tako zmanjša 

tveganje, da njegovi prihranki ne bodo vrnjeni ali, da mu ne bodo prinašali pričakovanega 

donosa. Možnost zmanjšanja tega tveganja pa spodbuja varčevanje in posledično gospodarski 

razvoj (Mramor 1993, 67). 

2.1.2 Raznolikost finančnih trgov 

V praksi obstaja veliko različnih finančnih trgov. Poznamo na primer finančni trg posojil, ki 

se med seboj razlikujejo tudi v dospetju, namenu, tveganju, zavarovanju itd... Poznamo 

hipotekarni trg, trg obveznic, delnic, opcij, blagajniških zapisov itd... Finančni trgi se med 

seboj razlikujejo tudi geografsko. Po svetu se ti trgi vedno bolj povezujejo, to pa zato, ker se 

informacije o cenah in donosih med trgi hitro prenašajo  

Kljub temu, da so finančni trgi tako različni, pa so med seboj tesno povezani. Informacije o 

donosih in cenah finančnih naložb se izredno hitro pretakajo med njimi. To pa povzroča tudi 

pretok finančnih naložb. Rezultat tega pa je uravnovešanje ponudbe in povpraševanja po 

posameznih vrstah finančnih naložb. Tako na primer večje povpraševanje države po denarju 

povzroči povišanje obrestnih mer (Računovodstvo Pavliha 2008). 

2.1.3 Običajna delitev finančnih trgov  

Primarni in sekundarni finančni trg 

Najprej delimo trge na tiste, na katerih se trguje z novimi finančnimi oblikami in na tiste, kjer 

se trguje z že obstoječimi finančnimi oblikami. Primarni finančni trg je trg, na katerem se 

trguje z novimi izdajami finančnih oblik (delnice, obveznice,…). Posamezniki, podjetja, 

banke in država na tem trgu izdajo finančne oblike, da bi prišli do denarja za financiranje 

investicij. (Računovodstvo Pavliha 2008). 

Na sekundarnem trgu se trguje z že obstoječimi finančnimi oblikami. Izdajatelji svojih delnic, 

obveznic, itd. niso dolžni odkupiti do dospetja. Jih pa lahko imetniki predčasno prodajo na 

sekundarnem trgu. 

Finančni trg za posojila in vrednostne papirje 

Finančni trg, poleg trga vrednostnih papirjev, vsebuje tudi tako imenovani trg posojil. Trg 

vrednostnih papirjev delimo na odprti trg in zaprti trg. Odprti trg pomeni, da se kupec in 

prodajalec ne poznata, ker trgujejo prek borznih posrednikov. Na zaprtem trgu pa se za nakup 

prodajalec in kupec neposredno dogovorita. Delitev se nadaljuje glede na vrsto vrednostnih 

papirjev. Torej na trg dolžniških vrednostnih papirjev (obveznice) in lastniške vrednostne 

papirje (delnice). Trge vrednostnih papirjev pa lahko delimo tudi glede na mesto trgovanja. 



 

7 

 

Če tako mesto obstaja, je to borza, če pa se trguje v neposrednih računalniških oziroma 

telefonskih povezavah med posredniki oziroma agenti, pa se temu reče »trgovanje preko 

okenc« (Računovodstvo Pavliha 2008). 

Denarni trg in trg kapitala 

Pojem denarni trg se nanaša na finančne trge, na katerih se trguje s kratkoročnimi finančnimi 

oblikami. Običajno pod pojmom kratkoročne finančne oblike razumemo tiste, ki imajo do 

dospetja še manj kot eno leto. Denarni trgi zagotavljajo glavni vir denarnih sredstev, ki 

omogoča udeležencem ohranjati likvidnost. Omogočajo tudi centralni banki voditi denarno 

politiko, saj se največ njenih instrumentov veže na trgovanje na denarnem trgu, posegi pa so 

običajno najpomembnejši element urejanja količine denarja v obtoku (Računovodstvo Pavliha 

2008). 

Najpomembnejša funkcija trgov kapitala je, da povečujejo obseg varčevanja in ga usmerjajo v 

najbolj produktivne naložbe. Trgi kapitala to dosegajo na dva načina: 

• Varčevalci lahko kupujejo novo izdane dolgoročne papirje podjetij. Dobljena denarna 

sredstva uporabijo za financiranje investicijskih projektov. 

• Finančne institucije, kot so: hranilnice, poslovne banke, zavarovalnice, uporabljajo 

prihranke posameznikov in podjetij za nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, mednje 

uvrščamo tudi hipoteke. 

Na podlagi delovanja obeh načinov prihranki postanejo na razpolago za investicijske namene. 

Sama organizacija primarnega trga kapitala s ponudbo želenih finančnih oblik, preglednostjo 

velikim številom informacij in zavarovanj, spodbuja varčevanje. Izredna spodbuda varčevanju 

pa je tudi aktivni sekundarni trg, predvsem za dolgoročne vrednostne papirje, ki varčevalcem 

omogoča, da svoje varčevanje prenehajo kadarkoli to morajo ali želijo storiti (Marmor 1993, 

74). 

Povezavo med denarnim trgom in trgom kapitala predstavljajo poslovne banke, ki spreminjajo 

ročnost sredstev in sicer tako, da zbirajo prihranke. Z delom tako zbranih prihrankov pa 

kupujejo dolgoročne obveznosti (Računovodstvo Pavliha 2008). 



 

 

2.2 Finančni instrumenti

Portal Finančni slovar (2009; 

dogovor), ki ima denarno (monetarno) vredn

takšno pogodbo pridobi imetnik pogodbe pravico prejeti denar ali kakšen drug finan

instrument pod pogoji, ki so dolo

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) opredeljuje instrument kot: 

• prenosljive vrednostne papirje (delnice, obveznice,…),

• instrumente denarnega trga,

• enote kolektivnih naložbenih podjemov,

• opcije, 

• terminske pogodbe, 

• posle zamenjave in  

• druge izvedene posle v zvezi z vrednostnimi papirji, blagom, valutami, obrestnimi 

merami in donosi. 
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Slika 2:  Delitev finančnih trgov 
Vir: Mramor 1993, 75. 

 

ni slovar (2009; 2011) opredeljuje finančni instrument kot pogodbo (pravni 

dogovor), ki ima denarno (monetarno) vrednost oziroma omogoča denarno transakcijo. S 

takšno pogodbo pridobi imetnik pogodbe pravico prejeti denar ali kakšen drug finan

instrument pod pogoji, ki so določeni v pogodbi.  

nih instrumentov (ZTFI) opredeljuje instrument kot:  

sljive vrednostne papirje (delnice, obveznice,…), 

instrumente denarnega trga, 

enote kolektivnih naložbenih podjemov, 

druge izvedene posle v zvezi z vrednostnimi papirji, blagom, valutami, obrestnimi 

 

ni instrument kot pogodbo (pravni 

ča denarno transakcijo. S 

takšno pogodbo pridobi imetnik pogodbe pravico prejeti denar ali kakšen drug finančni 

druge izvedene posle v zvezi z vrednostnimi papirji, blagom, valutami, obrestnimi 
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2.2.1  Instrumenti trga kapitala 

Instrumenti trga kapitala so dolgoročni dolžniški in lastniški vrednostni papirji. Pod pojmom 

dolgoročni vrednostni papirji najpogosteje mislimo na obveznice. Med dolžniške finančne 

instrumente prištevamo tudi hipotekarna, potrošniška in komercialna posojila. Med lastniške 

vrednostne papirje pa štejemo delnice, te izražajo delež v kapitalu delniške družbe in 

omogočajo podjetju, da pride do kapitala, to je do lastnih sredstev (Finančni slovar 2009; 

2011). 

Obveznice 

Obveznica je fiksno ali variabilno obrestovan dolžniški vrednostni papir in preprosto 

predstavlja obvezo v pisni obliki oziroma pogodbo, s katero se izdajatelj obveznice obveže, da 

bo imetniku obveznice (vlagatelju) v določenem času, daljšem od enega leta, vrnil posojeni 

denar, povečan za obresti (Finančni slovar 2009; 2011). 

Delnice 

Delnica je lastniški finančni instrument, ki predstavlja solastnino v delniški družbi. Glede na 

pravice so lahko delnice navadne in prednostne. Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom 

pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividenda) in pravico do 

ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Prednostne delnice 

pa zagotavljajo njihovim imetnikom poleg pravic, ki pripadajo navadnim delnicam, še 

določene prednostne pravice, na primer prednost pri izplačilu vnaprej določenih zneskov ali 

odstotkov od nominalne vrednosti delnic ali dobička, prednost pri izplačilu ob likvidaciji 

družbe in druge pravice, določene s statutom družbe (Finančni slovar 2009; 2011). 

2.2.2 Instrumenti denarnega trga 

Instrumenti denarnega trga so vsi instrumenti, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, 

razen plačilnih instrumentov. Instrumenti denarnega trga so vsa kratkoročna posojila in 

kratkoročni vrednostni papirji, ki jih izdajajo države, banke in druge institucije. Skupne 

značilnosti vseh instrumentov denarnega trga so tako kratkoročnost kot tudi varnost oz. 

netveganost ter visoka likvidnost. Tovrstne instrumente je namreč mogoče prodati pred 

dospetjem, in sicer za ceno, ki je blizu nakupni (Finančni slovar 2009; 2011). 
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Oplotnik in Dajčman (2007) za instrumente denarnega trga štejeta: 

• kratkoročne vrednostne papirje vladnih agencij in lokalnih oblasti. Načeloma država na 

takšne vrednostne papirje ne daje nobene garancije, zato prinašajo večje donose, a so 

vseeno zelo varni, saj si država ne more privoščiti propada npr. neke lokalne skupnosti 

(zakladne menice); 

• prenosljiva potrdila o vezani vlogi (CD) so bančna potrdila o deponiranju denarnih 

sredstev za določeno obdobje po določeni obrestni meri. Tako potrdilo je zelo likviden in 

zelo uveljavljen instrument; 

• bančne akcepte, ki nastajajo večinoma v mednarodnih transakcijah, ki jih financirajo 

banke in predstavljajo kratkoročni vrednostni papir; 

• blagajniške zapise, to so kratkoročni dolžniški vrednostni papirji velikih bank; 

• komercialne zapise, ki so posebna oblika nezavarovanih lastnih menic z določenim 

rokom dospetja (običajno jih izdajajo podjetja, ki imajo visoko kreditno sposobnost); 

• reodkupne sporazume (REPO), to je začasna prodaja določene aktive z obveznostjo 

njenega ponovnega odkupa. 

2.2.3 Enote kolektivnih naložbenih podjemov 

Kolektivni naložbeni podjem, razen podjema zaprtega tipa, je vzajemni sklad ali investicijska 

družba, katere namen je skupinsko zbiranje kapitala, ki ga zagotavlja javnosti in ki deluje po 

načelu razpršitve tveganja. Enota kolektivnega naložbenega podjema je vrednostni papir, ki 

ga izda kolektivno naložbeni podjem in ki vsebuje pravico imetnika gleda premoženja tega 

podjema (Alta 2011). 

2.2.4 Izvedeni finančni instrumenti  

Izvedeni finančni instrumenti so instrumenti, ki so lahko v pisni ali ustni obliki pogodbe med 

dvema ali več strankami. Njihova vrednost je vezana z osnovnim instrumentom, na katerega 

je vezana ali je zanj izdana. Cena teh pogodb je odvisna od osnovne cene tujih valut, 

obrestnih mer, vrednostnih papirjev, blaga ali drugih osnovnih instrumentov, iz katerih so 

izvedeni. Primeri izvedenih finančnih instrumentov so opcije, certifikati, pogodbe na razliko v 

ceni (CFD), standardizirane terminske pogodbe (STP), nakupni boni (warranti) (Alta 2011). 

2.3 Finančne institucije 

Finančne institucije so podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi posli. Njihova glavna značilnost 

je, da zmanjšujejo nesorazmernost informacij. Med finančne institucije štejemo finančne 

posrednike in institucije trga vrednostnih papirjev (Alta 2011). 
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Oplitnik in Dajčman (2007) finančne institucije delita na tiste, ki v procesu prenosa sredstev v 

narodnem gospodarstvu izdajajo svoje lastne vrednostne papirje in tiste, ki pomagajo pri 

prenosu finančnih sredstev na finančnem trgu, vendar ne izdajajo svojih lastnih finančnih 

sredstev. 

Finančni posredniki svojo posredniško vlogo opravljajo tako, da si sredstva izposodijo od 

posojevalca in jih nato posodijo izposojevalcu (Mishkin 1997, 33). Finančni posredniki 

predstavljajo drugi tok v finančnem sistemu, torej posredne finance. Kot opozarja Zysman 

(1987, 59), pa je pomembno razlikovati še med bančnimi in nebančnimi finančnimi 

institucijami. Ločujejo se po tem, da prve ustvarjajo denar, druge pa ne. 

Agentski finančni posredniki, oziroma institucije trga vrednostnih papirjev, so institucije, ki 

poslujejo v imenu ali za račun drugih. Njihova naloga je, da povežejo posojilojemalca s 

posojilodajalcem. Sredstva se nato med viri in uporabniki sredstev pretakajo neposredno, zato 

ta tok štejemo k neposrednim financam (Ribnikar 1996, 44). 

Finančne institucije, ki so del finančnega sistema, se delijo na podlagi različnih kriterijev. 

Največkrat je uporabljena delitev po institucionalnem kriteriju. Glede na obliko prenosa 

prihrankov se torej delijo finančne institucije na finančne posrednike in agentske posrednike. 

 

Slika 3: Razvrstitev finančnih institucij gleda na institucionalni kriterij 
Vir: Dimovski 2000, 4. 
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2.3.1 Depozitne finančne institucije  

Skupna lastnost takih finančnih institucij je zbiranje finančnih prihrankov z vlogami 

varčevalcev. Varčevalci imajo na voljo različne račune z različnimi pogoji varčevanja, kot so 

dospetje, možnost dviga, donosnost itd., na katere vlagajo svoje prihranke. Prihranke, zbrane 

z vlogami, prenašajo takšne finančne institucije na investitorje, predvsem v obliki posojil 

(Mramor 1993, 90). 

Poslovne banke 

Banke so navadno najpomembnejši finančni posredniki, še posebej, če upoštevamo, da so 

banke denarni finančni posredniki, saj v okviru svojega poslovanja kreirajo denar. Banke 

sprejemajo denarne vloge, tako zbrana sredstva pa posojajo naprej v obliki posojil. Banko, ki 

opravlja le to vrsto dejavnosti, imenujemo komercialna ali poslovna banka (Ribnikar 2003, 

227).  

Hranilnice 

Tako kot banke tudi hranilnice zbirajo sredstva z vlogami, vendar so vloge hranilnic v 

povprečju predvsem dolgoročne. Tako so tudi krediti, ki jih hranilnice dajejo, bolj dolgoročni 

in se odobravajo predvsem prebivalstvu za nakup dolgoročnih potrošniških dobrin. Hranilnice 

imajo svoje lastnike, ki vložijo svoje prihranke v obliki lastniškega kapitala, predvsem v 

obliki delnic. Podobno kot pri bankah je delež lastniškega kapitala v vseh sredstvih, s katerimi 

razpolaga, relativno majhen (Mramor 1993, 91). 

Kreditne zadruge 

Kreditna zadruga je vzajemna finančna institucija v lasti in upravljanju njenih članov. Od 

drugih finančnih institucij se razlikuje v tem, da so njeni člani, ki imajo pri njej odprte račune, 

ne glede na višino posameznega depozita, tudi njeni lastniki ter imajo pravico imenovati in 

voliti člane uprave. Kreditne zadruge včlanjujejo posameznike iz neke poklicne skupine (na 

primer zdravnike) ali področja bivanja in pogosto tudi njihove družinske člane ali ožje 

sorodnike. (Finančna pismenost 2009). 

Vzajemne hranilnice 

Razlika vzajemnih hranilnic od navadnih je predvsem z vidika lastništva. Varčevalci so 

namreč člani hranilnice. Njihove vloge pa so v bistvu lastniški deleži, čeprav je mogoče tako 

kot pri bankah vloge dvigniti. Vzajemne hranilnice dajejo svojim članom predvsem 

hipotekarne kredite za nakup nepremičnin. (Mramor 1993, 91). 

 



 

13 

 

2.3.2 Nedepozitne finančne institucije 

Nedepozitne finančne institucije delimo glede na način zbiranja sredstev na investicijske 

sklade in pogodbene finančne institucije. V Sloveniji je bilo leta 1994 v skladu z Zakonom o 

gospodarskih družbah (ZGD) kot gospodarsko interesno združenje ustanovljeno Združenje 

družb za upravljanje investicijskih skladov. Cilj združenja je pospeševanje dejavnosti 

upravljanja investicijskih skladov in utrditev zaupanja v investicijske sklade kot vrsto 

naložbe. Pogoje ustanovitve in delovanja družb za upravljanje investicijskih skladov določa 

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1). 

Investicijski skladi 

»Investicijski sklad je podjem, katerega edini namen je javno zbiranje denarnih sredstev 

fizičnih in pravnih oseb in nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne 

finančne naložbe« (ZISDU-1-UPB1, 2. člen). 

Vzajemni skladi so tako imenovani odprti investicijski skladi, ki zbirajo prihranke tako, da 

varčevalci kupijo njihove delnice (oziroma kupone). Odprti investicijski skladi se imenujejo 

zato, ker obseg izdanih delnic ni omejen in se jih vsak dan izda toliko, kolikor je po njih 

povpraševanja (Mramor 1993, 93). 

Investicijske družbe so tako imenovani zaprti investicijski skladi in se ločijo od vzajemnih 

skladov v več elementih. Običajno izdajo delnice samo enkrat in je zato njihovo število 

praviloma omejeno. V denar jih lahko spremenijo le s prodajo le teh na trgu vrednostnih 

papirjev. To daje investicijskim družbam večjo stabilnost v višini sredstev, s katerimi 

razpolagajo, kar zmanjšuje zahtevo po rezervah in veča delež sredstev, ki jih investicijske 

družbe lahko dolgoročno naložijo (Mramor 1993, 93). 

Pogodbene finančne institucije 

Pogodbene finančne institucije zbirajo prihranke na podlagi posebnih pogodb, ki jih sklenejo 

z varčevalci. Da bi lahko te pogodbene obveznosti opravljale, morajo zbrane prihranke 

posredovati kar najboljšim investitorjem. Najbolj pomembni vrsti pogodbenih finančnih 

institucij sta pokojninski sklad in zavarovalnica (Mramor 1993, 93). 

Pokojninski skladi so skladi oblikovani in ustanovljeni z namenom upravljanja premoženja iz 

naslova dodatnih pokojninskih prispevkov (zavarovanj) in prihrankov. Premoženje v 

pokojninskih skladih se varčevalcem začne izplačevati ob upokojitvi v obliki pokojninske 

rente. Privarčevanih sredstev varčevalci ne morejo unovčiti, preden se ne upokojijo (Finančni 

slovar 2009; 2011). 

Zavarovalnice zbirajo finančna sredstva zavarovancev s pomočjo premij, ki so med njimi in 

varčevalci oziroma zavarovanci pogodbeno določene. Z vplačevanjem premij si varčevalci 
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zagotovijo, da bo zavarovalnica plačala odškodnino v primeru nastanka škodnega dogodka. 

Zavarovalnice iz zbranih premij oblikujejo rezerve, ki so osnova za izplačilo odškodnin. 

Svoje rezerve najpogosteje nalagajo v obveznice podjetij in države ter v nepremičnine, dajejo 

pa tudi kredite (Mramor 1993, 94). 

2.3.3 Agentske finančne institucije 

Agentske finančne institucije ali institucije trga vrednostnih papirjev pomagajo, da 

posojilodajalec in posojilojemalec najdeta stik, pri čemer ne poslujeta na svoj račun in se jim 

zato premoženjska bilanca ne spreminja. Prenos sredstev preko agentskih finančnih institucij 

sodi zato med neposredne finance. Poslujejo torej v tujem imenu in na tuj račun ter so prisotni 

na primarnem in sekundarnem trgu vrednostnih papirjev. Za svoje delo prejemajo določeno 

provizijo v višini deleža vrednosti sklenjenega posla. Mednje spadajo »brokerji« in »dealerji«, 

ki so specializirani za trgovanje z vrednostnimi papirji na primarnem in sekundarnem trgu ter 

investicijske banke, ki pomagajo podjetjem pri emisiji vrednostnih papirjev (primarni trg 

vrednostnih papirjev) (Alta 2011). 

2.3.4 Prednosti finančnih institucij . 

Finančne institucije zagotavljajo varčevalcu večjo kvaliteto naloženih prihrankov in večjo 

likvidnost. Finančne institucije so bolj usposobljene za izbiro kvalitetnih investitorjev, zaradi 

večjih zneskov imajo večje ugodnosti pri zavarovanju prihrankov. Strokovno usposobljeni 

kader in dobro razvit informacijski sistem jim omogočajo boljši izbor investitorjev ter 

ustreznejši način prenosa, kot ga zmorejo posamezni varčevalci (Mramor 1993, 86). 

Za narodno gospodarstvo finančne institucije prinašajo v splošnem vse prednosti finančnih 

trgov. Finančne institucije omogočajo večji in učinkovitejši prenos podatkov. Prispevajo k 

povečanju varčevanja, pa tudi večjemu obsegu in učinkovitosti investiranja v narodno 

gospodarstvo. Večji obseg realnih investicij pomeni dodatno zaposlitev pri investicijah in 

prispeva k višji gospodarski rasti (Leva Bukovnik in Farič 2006, 58). 
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3 KONVENCIONALNI (EVROPSKI) FINAN ČNI SISTEM 

Merilo uspešnosti konvencionalnih finančnih sistemov je stopnja rasti gospodarstva, takšni 

sistemi temeljijo predvsem na obrestih. V finančnem poslovanju pri nas oziroma za večino 

držav s konvencionalnim finančnim sistemom so obresti precej samoumevne. Posamezniki 

smo na obresti navajeni , hkrati pa so obrestne mere lahko instrument za izvajanje monetarne 

politike. V splošnem nam obresti predstavljajo neko medčasovno ceno ali ceno časa in tudi 

selektiven faktor, na podlagi katerega računamo svoje prihodnje dobičke ali izgube.  

Konvencionalne finančne institucije navadno posojajo denar za daljše časovno obdobje in 

sicer neposredno posojilojemalcem. Odobrena posojila temeljijo na skrbnem pregledu in 

kreditnih ratingih, vedno pa se ob odobritvi posojila predpostavlja, da bo posojilojemalec 

sposoben vrniti izposojen denar, povečan za obresti. Dajanje posojil v konvencionalnem 

sistemu dobro prikazuje posojanje določene vsote denarja in povračilo višjega zneska od 

posojenega.  

3.1 Oblikovanje obrestnih mer 

Obrestne mere se na trgu lahko oblikujejo v odvisnosti od ponudbe in povpraševanja po 

finančnih sredstvih, tu gre za t.i. tržne obrestne mere. Lahko pa so določene administrativno, v 

tem primeru pa govorimo o netržnih oz. administrativnih obrestnih merah. 

V državah z razvitim finančnim trgom obstaja močna povezanost med različnimi vrstami 

obrestnih mer, ki se prilagajajo osrednji tržni obrestni meri. Gre torej za neko splošno 

veljavno obrestno mero, ki se oblikuje na konkurenčnem trgu, najpogosteje pa to vlogo 

prevzame ključna obrestna mera centralne banke (Škrinjar 2003, 55). 

Poslovne banke določajo višino svojih obrestnih mer v skladu s cilji svoje obrestne politike in 

signali centralne banke na trgu, pri čemer upoštevajo še tveganost posojilojemalca oz. 

verjetnost, da dani kredit ne bo vrnjen, ročnost sklenjenega posla, stopnjo likvidnosti 

instrumenta oz. možnost njegovega preoblikovanja v denar, administrativne stroške (stroške 

vodenja in odobritve kredita) (Samuelson in Nordhaus 1995, 482). 

Poslovne banke v praksi upoštevajo še konkurenčni položaj banke na trgu, poslovni odnos s 

komitentom ter konkurenčnost drugih finančnih oblik in posrednikov. 

Evroobresti se oblikujejo pod močnim vplivom domačih obrestnih mer. To pomeni, da na 

evrodolarsko obrestno mero vpliva obrestna mera v ZDA, na evrošterlinsko vpliva obrestna 

mera v Veliki Britaniji itd. Vendar se evroobrestne mere razlikujejo od domačih. Razlike 

nastajajo zaradi enotnih pravnih značilnosti in zaradi nadzorovanja transakcij na evrotrgu. 

Nobena nacionalna monetarna oblast ne posega neposredno na oblikovanje obrestnih mer na 

evrotržišču. Te obrestne mere so rezultat konkurenčne ponudbe in povpraševanja. Prvi vir 
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konkurenčnih impulzov je vzporedni obstoj domačih in zunanjih, »eksternih« tržišč, ki se 

borijo za pritegnitev kapitala (depozitov). Konkurenca na evrotrgu vodi v izenačevanje 

obrestnih mer oziroma donosnosti enakovrstnih instrumentov enake kvalitete. Razlika v 

donosnosti se pojavi le, če obstajajo za to objektivni razlogi (npr. večja tveganost) (Zbašnik 

1999, 24) 

Obresti na depozite so višje na evrotržišču kot v državi, kjer je valuta depozita zakonito 

plačilno sredstvo, saj so banke na evrotrgu pripravljene zaračunavati nižjo maržo. To pa zato, 

ker evrobankam ni potrebno vzdrževati rezerv na temelju sprejetih depozitov in plačujejo 

manjše provizije. Poleg tega jim višine obrestnih mer ne omejujejo niti državni predpisi niti 

zasebni kartelni dogovori. Bolje izrabljajo prednosti nižjih davčnih stopenj na posameznih 

lokacijah, njihov prost dostop do tržišča pa pripelje nanj veliko ponudnikov (in 

povpraševalcev). Posledica vsega tega pa je visoka konkurenčnost, ki zagotavlja trajnost 

nizkih stroškov in marž (Zbašnik 1999, 25). 

3.2 Gospodarska in denarna unija 

Gospodarska in denarna unija (GDU) je napredna stopnja gospodarske integracije, ki 

vključuje skupno denarno politiko in tesno usklajene gospodarske politike držav članic 

Evropske Unije. GDU mora temeljiti na skupnem trgu blaga in storitev, vendar je tudi sama 

odgovorna za pravilno delovanje skupnega trga. Spremembe v menjalnih tečajih med 

državami članicami ovirajo prodor na kapitalske trge, motijo skupni kmetijski trg, skupnemu 

industrijskemu trgu pa preprečujejo, da bi bil v celoti primerljiv z notranjim trgom (Moussis 

1999, 127).  

V začetku leta 1971 so se države članice Skupnosti začele dogovarjati o organiziranju svojih 

denarnih zadev v okviru gospodarske in denarne unije. Kasneje so sicer spoznale, da je bilo to 

začetno prizadevanje samo nepremišljena naglica brez zdrave osnove, saj ni temeljilo na 

resničnem skupnem trgu. Prav ta začetna prizadevanja so bila tista, ki so državam članicam 

omogočila, da so si nabrale dragocene izkušnje in oblikovale instrumente ter mehanizme, ki 

so bili leta 1979 združeni v Evropski denarni sistem (Evropean Monetary System – EMS). Ti 

mehanizmi so se izboljševali, tako da so bili primerni za drugi poizkus uvajanja gospodarske 

in denarne unije v 90-ih letih (Moussis 1999, 127).  

Drugi poizkus je imel trdnejše temelje kot prvi. Notranji trg je bil vzpostavljen, države članice 

so se tesno povezale na vseh področjih. S Pogodbo o Evropski uniji pa so se obvezale h 

konvergenci svojih gospodarstev. Gospodarska in denarna unija, ki jo je vpeljala 

Maastrichtska pogoba, predstavlja zelo pomembno stopnjo v procesu evropske izgradnje 

(Moussis 1999, 127).  
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3.3 Evropski sistem centralnih bank in Evrosistem 

Pogodba o Evropski uniji določa, da se uvede enotna denarna politika. Temelji na enotni 

valuti, ki jo upravlja skupna in neodvisna centralna banka. Primarni cilj enotne denarne in 

tečajne politike je ohranjati stabilnost cen in v skladu z načelom odprtega tržnega 

gospodarstva s svobodno konkurenco. podpirati splošne gospodarske politike v Skupnosti, Te 

dejavnosti držav članic in Skupnosti morajo spoštovati naslednja usmerjevalna načela: 

stabilne cene, zdrave javne finance in denarne pogoje ter vzdržno plačilno bilanco (3. a člen 

Pogodbe o ustanovitvi ES). 

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) je bil ustanovljen v skladu z Maastrichtsko pogodbo 

in Statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Sestavljajo ga 

Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB) vseh držav članic EU 

(Evropska centralna banka 2012). 

Evrosistem obsega ECB in NCB držav članic EU, ki so že za svojo valuto sprejele Evro (teh 

je trenutno 17). Organa odločanja ECB sta Svet in Izvršilni odbor ECB. Svet sprejema sklepe 

o denarni politiki, Izvršilni odbor pa jih izvaja in skrbi za dnevno upravljanje ECB. Tretji 

organ odločanja je Razširjeni svet, ki bo svoje naloge opravljal, dokler ne bodo vse države 

članice EU uvedle evra kot svoje valute (Evropska centralna banka 2012). 

3.3.1 Evropska centralna banka 

ECB in Evropski sistem centralnih bank (ESCB) sta bila ustanovljena s Statutom 1. junija 

1998 v Frankfurtu na Majni. S tem sta prevzela delo svojega predhodnika – Evropskega 

monetarnega inštituta. Pravna podlaga za enotno denarno politiko sta Pogodba o ustanovitvi 

Evropske skupnosti ter Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne 

banke. ECB je bila ustanovljena kot jedro Evrosistema in ESCB. Ne ECB in ne članice ESCB 

ne smejo prejemati navodil vlad ali ostalih institucij EU. ECB je ob Federal Reserve 

(centralna banka ZDA) najmočnejši center finančnih odločitev s posledicami za realno 

ekonomijo v svetu. ECB in ESCB vodita Upravni svet in izvršilni odbor, pomembno vlogo pa 

ima tudi generalni odbor. Izvršilni odbor ECB sestavlja šest članov. Predsednik tega odbora 

(trenutni Mario Draghi) je odgovoren za uresničevanje denarne politike ECB in daje navodila 

centralnim bankam držav članic. Mandat traja osem let in ga je mogoče podaljšati (Zbašnik 

2001,106). 
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Naloge Evropske centralne banke so, da: 

• določa ključne obrestne mere evrskega območja in nadzoruje količino denarja v obtoku; 

• upravlja devizne rezerve evrskega območja ter po potrebi opravlja posege na deviznih 

trgih (devizni posli) za zagotovitev stabilnosti menjalnih tečajev; 

• pomaga nacionalnim organom pri zagotavljanju ustreznega nadzora finančnih trgov in 

ustanov in podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov; 

• lahko centralnim bankam v evrskem območju dovoli izdajo evrskih bankovcev; 

• spremlja gibanje cen in ocenjuje tveganje za stabilnost cen na evrskem območju (Europa 

2012). 

3.3.2 Naloge Evrosistema 

V uradni brušuri Evropske centralne banke lahko preberemo, da ima Evrosistem štiri glavne 

naloge. Prva je izvajanje denarne politike, ki jo sprejme Svet ECB. Evrosistem tako na primer 

izvaja sklepe o ključnih obrestnih merah ECB, po potrebi pa tudi sklepe v zvezi s cilji denarne 

politike in zagotavljanjem rezerv. Izvršilni odbor je odgovoren za izvajanje denarne politike, 

ki jo izvršuje tako, da daje navodila nacionalnim centralnim bankam. Izvršilni odbor, na 

primer enkrat tedensko sprejme odločitev o količini likvidnosti, ki jo dodeli bančnemu 

sektorju prek operacij glavnega refinanciranja (Evropska centralna banka 2012).  

Druga in tretja naloga Evrosistema sta, da opravlja devizne posle ter da ima in upravlja uradne 

devizne rezerve držav Evroobmočja. Nacionalne centralne banke Evrosistema sodelujejo pri 

upravljanju deviznih rezerv ECB, saj v skladu s smernicami za upravljanje portfelja, ki jih 

določi ECB, delujejo kot njene izpostave. Preostale devizne rezerve Evrosistema imajo in 

upravljajo nacionalne centralne banke, vendar posle z njimi ureja Evrosistem. ECB mora 

predhodno odobriti zlasti posle, ki po obsegu presegajo določen prag (Evropska centralna 

banka 2012). 

Četrta naloga Evrosistema je podpiranje nemotenega delovanja plačilnih sistemov. 

Evrosistem p. Poleg tega prispeva tudi k opravljanju finančnega nadzora, saj zakonodajalcem 

svetuje o zadevah, ki sodijo v njegovo področje pristojnosti ter pripravlja denarno in finančno 

statistiko. Maastrichtska pogodba prav tako določa, da ima ECB izključno pravico odobriti 

izdajanje Evrobankovcev (Evropska centralna banka 2012). 
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4 ISLAMSKI FINAN ČNI SISTEM 

V islamskem svetu religija določa ljudi ter vpliva na vedenje in sprejemanje tudi v 

ekonomskem pomenu. Lahko jo razumemo tudi kot dejavnik, ki prek institucij sooblikuje 

družbeno okolje. Institucionalistična paradigma obravnava ekonomijo kompleksno, iz več 

zornih kotov, ne le kot agregat racionalnih ekonomskih posameznikov. Ekonomski subjekti se 

v realnosti odločajo v razmerah negotovosti, zato so njihove odločitve le delno racionalne; 

pogosto so determinirane tudi s širšim kulturnim okoljem in sistemom vrednot v družbi 

(Sušjan 2006, 303). 

Kot je trdil že Max Weber, ima religija značilen pozitiven ali negativen vpliv na ekonomski 

razvoj. Vpliv religije je pozitiven, če ta odobrava materialno premoženje, saj se tako 

akumulira kapital in povečujejo investicije. Pozitiven vpliv se širi skozi zapoved poštenosti. S 

tem povečuje raven zaupanja ter zmanjšuje korupcijo in kriminal, kar povečuje narodovo 

odprtost in hkrati tudi odprtost ekonomije za tuje investitorje in mednarodno menjavo. Dobro 

je tudi spodbujanje varčevanja, saj spodbuja prihranke in investicije ter posledično 

gospodarsko rast. Negativen vpliv pa imajo verske prepovedi o akumulaciji kapitala, 

oderuštvu, obrestih itd. (Mangeloja 2003, 7). 

Temeljno teoretsko izhodišče raziskave Barroja in McClearyja, ki sta želela ugotoviti, kakšen 

vpliv ima religija na ekonomsko uspešnost je, da religija vpliva na ekonomijo prek verovanja, 

ki vpliva na individualne značilnosti, kot so varčevanje, delovna etika, poštenost in odprtost 

do tujcev. Verovanje je glavni output religijskega sektorja, obiskovanje verskih ustanov pa je 

input tega sektorja. Verižno delovanje se torej začne pri obiskovanju verskih ustanov, le-to 

vpliva na verovanje, to pa na individualne značilnosti, ki na koncu vplivajo ne ekonomsko 

uspešnost. Raziskovalca sta verovanje predpostavila kot danost, zato sta sklepala, da 

povečano obiskovanje verskih ustanov povzroči manjšo produktivnost religijskega sektorja. 

To pomeni, da se porabi več virov, časa in denarja za dane outpute, kar ima negativen vpliv 

na ekonomsko uspešnost. Prek spremenljivke obiskovanje verskih ustanov sta lahko ocenila 

pomembnost organizirane religije v družbi. Organizirana religija ima lahko posledice, ki 

presegajo porabo virov in spodbujanje verovanja, saj lahko vpliva na zakone, ki delujejo na 

ekonomsko aktivnost. Gre za že prej omenjene pozitivne in negativne učinke religije (Barro in 

McCleary 2003, 23-24). 

4.1 Islam 

Íslam (arabsko ـــ�م  al-Islaam) je monoteistična religija muslimanov, ki verujejo, da se je ,ا��

bog (ar. هللا Allah, slovenjeno Alah) preko nadangela Gabrijela razodel preroku Mohamedu 

(ar. Muhammadu). To razodetje je zabeleženo v Koranu (Qur'anu), sveti knjigi islama. 

Religija je nastala v 7. stoletju in je najmlajša med svetovnimi religijami. Velja za drugo 

najbolj razširjeno religijo na svetu (za krščanstvom); število vernikov pa narašča najhitreje v 
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primerjavi z drugimi veroizpovedmi. Islamska vera temelji na petih stebrih (Religije.com 

b.l.): 

• Izpovedovanje vere v edinega boga Alaha večkrat na dan (šahada – izjavljanje 

pripadnosti veri1). 

• Redna molitev Salat. Ta molitev je 2. steber islama, katerega morajo muslimani opravljati 

petkrat dnevno. Moli se v arabščini ob zori, takoj po poldnevu, sredi popoldneva, takoj po 

sončnem zahodu in ko se znoči. Molijo lahko na vsakem čistem kraju, lahko še z 

dodatnimi molitvami ob kateremkoli času. Molitev sestavljajo izreki Korana, ki častijo 

Alaha in ga prosijo za njegovo vodstvo2. 

• Zakat. To je muslimanska obveza, predvsem tistih, ki to zmorejo, da dajo revežem vsako 

leto neka svojih prihrankov ali druge vrednosti. 

• Saum pomeni post. Med devetim muslimanskim mesecem, ramadanom, muslimani 

podnevi ne uživajo hrane in pijače. To počnejo v opominjanje, da se dobre stvari v 

življenju lahko uživajo samo zelo zmerno. Prav tako kaže na enakost z reveži. Ramadan 

je čas za učenje Korana, samodiscipline in za dobrodelnost. 

• Hadž je romanje. Muslimani upajo, da bodo vsaj enkrat v življenju romali v Meko, da bi 

obiskali Kaabo. To je svetišče, ki naj bi ga zgradila Ibrahim in eden njegovih sinov, 

Ismail. Čeprav je resnica že pozabljena, pa je to svetišče obnovil Mohamed za čaščenje 

Alaha. Hadž je v dvanajstem muslimanskem mesecu, takrat milijoni romarjev potujejo v 

Meko.  

Islamsko versko pravo temelji na Koranu, le-tega pa dopolnjujejo hadisi3, suna (celota 

hadisov), Ijmā4, Qiyās5 in Ijtihad6. Iz hadisov se izpeljujejo pravne norme, katero imenujejo 

šarija. Šarija pomeni dobesedno sledenje postavi in duhovnim vodilom v Koranu. 

Najpomembnejši del šarije je zgoraj naštetih pet stebrov islama, ki predstavljajo islamske 

verske dolžnosti. Šarija predstavlja islamsko versko pravo. Zajema širši obseg, saj uzakonja 

poleg odnosa med ljudmi in med človekom ter državo tudi odnos človeka z Alahom. Pojmuje 

se kot izraz božje volje, božja volja pa naj bi bila dokončno izražena preko Mohameda. Šarija 

v večini islamskih državah pomeni tako verske kot tudi politične dolžnosti. To vse skupaj 

privede do dejstva, da ni razlikovanja med versko in politično dolžnostjo, politični nasprotnik 

je hkrati tudi verski nasprotnik (Smrke 2000, 274).  

 

                                                 
1 »Ni Boga razen Alaha in Mohamed je njegov prerok.« 
2 Zaradi čistoče se muslimani večkrat umijejo in se pred molitvijo sezujejo. 
3 Zbirke besedil Mohameda in v islamski veri predstavljajo nekakšno dopolnilo Koranu, so sporočila o 
Mohamedovih ravnanjih in dejanjih v njegovem življenju. 
4 Konsenz vodilnih islamskih učenjakov 
5 Sodniško sklepanje z analogijo 
6 Postavljanje novih pravil na podlagi sklepanja 
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4.2 Uporaba šeriatskega prava v gospodarstvu in trgovini 

Prerok islamske vere je bil trgovec, zato ni nenavadno, da je odnos islama do trgovine 

pozitiven. V Koranu najdemo kar nekaj verzov, ki spodbujajo trgovanje in poslovanje. V njih 

je razbrati, da za pošteno in legitimno trgovino ne sme biti ovir, saj trgovina in poslovanje 

pomenita služenje denarja za preživljanje, podporo družini in darovanje denarja manj 

premožnim ljudem (Venardos 2006, 41). 

V islamski ekonomiji je trgovanje enako pomembno kot proizvodnja. Brez distribucije in 

prodaje bi bila proizvodnja za muslimane ničvredna. Za neproduktivne dejavnosti štejejo le 

tiste, pri katerih je človek plačan, čeprav za to nič ne naredi. Takšne so na primer obresti, saj 

so rezultat časa in ne truda. Alah sicer dopušča svobodno izbiro dela, vendar sodba človeku ne 

uide. Človekova ekonomska dejavnost je tako podrejena veri v Alaha, saj mu njegova vest 

narekuje le dobra dela (Iqubal in Van Greuning 2008, 6). 

Transakcije, ki so v skladu s šeriatskim pravom, ne smejo vsebovati ribā (obresti), gharar 

(pogodbene nejasnosti, negotovosti), qimar (hazard) in maysur (igre naključij, tudi zavajanje, 

hazardiranje). Konvencionalne bančne prakse, kot npr. špekulacije, konvencionalna 

zavarovanja in izvedeni finančni instrumenti, vsebujejo maysur in so zato v islamskem okviru 

prepovedane (Iqubal in Van Greuning 2008, 6). 

Trgovina in dobiček sta v Koranu opredeljena v več verzih, vedno pa kot nekaj pozitivnega, 

ker prinaša koristi za vse. Sura 4, 29 pravi: »O, verniki! Ne prisvajajte si nepošteno imetja 

drugega, smete pa trgovati v obojestransko zadovoljstvo«. Tudi trgovino lahko pokvari 

korupcija, zato sta goljufanje in nepoštenost strogo prepovedana. V Koranu je poudarjena 

poštenost pri trgovanju, vsak poskus zavajanja je treba obsoditi. Sura 17, 35: »Bodite pravični 

pri merjenju in natančni pri tehtanju! Tako bo bolje za vas in tudi posledice bodo lepše«. 

Poštenost pri trgovanju velja zgolj za trgovanje med muslimani, pri trgovanju z dimiji 

oziroma neverniki je goljufanje dovoljeno. Koran poudarja tudi pomembnost ustreznih 

pogodb pri trgovanju. Pogodbe naj bodo jasne in razumljive, da se ljudje ne bodo spuščali v 

posle, ki jih ne razumejo in so jim neznani. V Suri 17, 36 beremo: »ne sledi nečemu, česar ne 

poznaš! Resnično boste odgovarjali za svoj sluh, vid in razum!«. Trgovci so bili v islamu 

zmeraj spoštovani. Veljali so za nosilce znanja in so imeli ključno vlogo pri njegovi širitvi 

(Wilson 1997, 121). 

4.2.1 Tržni mehanizem, nadzor cen, posredništvo 

Islam dopušča prosto delovanje tržnega mehanizma in vanj ne posega. Nadzor je še posebej 

prepovedan, če so zaradi nadzora trgovci prisiljeni prodajati po nesprejemljivih cenah in se 

jim zmanjšuje razumen dobiček, ki ga je Alah dovolil. Poseg v trg in nadzor cen je v teoriji 

dovoljen v dveh primerih: če na trgu pride do manipulacije s cenami ali če tak poseg omogoča 
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enakost med ljudmi. Na tem mestu velja omeniti še, da so v islamu obsojeni vsi tisti, ki so 

pohlepni in zaradi svojih koristi umetno višajo cene blaga (posebno hrane). Prepovedana sta 

tudi monopol in prodajanje pod ceno (El-Qaradawi 1997, 333). 

Prepovedano je namigovanje na nakup, saj to predstavlja še eno vrsto manipuliranja s trgom. 

Neka oseba na trgu lahko namreč ponuja visoke zneske za nakup blaga, izključno zato, da tudi 

drugi višajo svoje ponudbe, vendar pa prva oseba že v izhodišču blaga ni imela namena 

kupiti. Motiv takega delovanja je prevara, zato je v islamu to prepovedano (El-Qaradawi 

1997, 339). 

Posredništvo je v islamu dovoljeno, kadar vpeljava posrednika olajša transakcijo vsaj enemu 

od udeležencev posla in je zaradi kompleksnosti trgovine in menjave (uvoza in izvoza) 

postalo precej pomembno. Islam dovoljuje, da posrednik za svojo storitev zahteva provizijo 

(fiksen ali proporcionalen znesek glede na posel) (El-Qaradawi 1997, 338). 

4.2.2 Prevara pri trgovanju  

V okviru islamske vere je prepovedana prevara pri trgovanju, prepovedana pa je tudi vsaka 

transakcija, ki bi lahko privedla do nesporazuma ali sodnega spora. To so lahko transakcije, ki 

ne zagotavljajo, da bo kupec dobil blago, ki ga je že plačal. Tak primer je lahko prodaja rib, ki 

še niso bile ulovljene (El-Qaradawi 1997, 332). Kakršnakoli transakcija, kjer so elementi, kot 

so količina, kakovost, nadomestljivost ali eksistenca predmeta nejasni, dvoumni ali izpuščeni, 

vsebujejo gharar. Gharar se nanaša na negotovost, ki navadno nastane zaradi pomanjkanja 

informacij, posledica tega pa je ničnost in neveljavnost pogodbe (Iqbal in Van Greuning 2008, 

9). 

Vendar pa se gharar kljub prepovedi pojavlja v nekaterih pogodbah, saj ga je včasih 

nemogoče izločiti. Primer takega poslovanja je nakup hiše, kjer so temelji hiše neznani. 

Pravimo da obstaja gharar na temelje hiše, kljub temu pa ostaja pogodba veljavna (Khan 

2002, 79). Zaradi takih primerov v praksi velja, da kadar je za poslovno prakso element 

neznanega običajen, trgovanje ni prepovedano. Prepovedano pa postane, če ta neznani 

element lahko vodi v spor ali pa privede do neenakomerne razdelitve dobička (El-Qaradawi 

1997, 333). 

4.2.3 Kredit in plačilo v avansu (es-selem) 

Po Koranu je blago najbolje kupovati z gotovino, dovoljena pa je tudi uporaba kredita, toda le 

z obojestranskim soglasjem. Cena kupljenega blaga pa se lahko zaradi kredita posledično 

zviša. Kljub temu, da tak način poslovanja spominja na obresti, večina učenjakov v tem ne 

vidi uporabe obresti. Zato tako početje ni haram, toda seveda le do trenutka, ko tako 

obnašanje ne privede do izkoriščanja in spora. Edini dovoljeni kredit po Koranu je qard-el-
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hassan, kar dobesedno pomeni dober kredit. V tem primeru posojilodajalec jemalcu ne 

zaračunava obresti na posojen denar (El-Qaradawi 1997, 349). 

Dovoljeno je tudi plačilo v avansu za blago, ki bo dostavljeno v prihodnosti. Cena oz. plačilo 

morata biti znana že vnaprej, kar preprečuje prevare in zmanjšuje negotovosti. Tak način 

plačevanja je haram, le če prodajalec kupca na tak način izkoristi, ker trenutno potrebuje 

denar (El-Qaradawi 1997, 350). 

Islam dovoljuje oplojevanje kapitala v trgovini, prepoveduje pa povečevanje kapitala z 

obrestmi, ne glede na njihovo višino. Prepoved obresti je v islamu posledica skrbi za moralo, 

skupnost in ekonomsko blaginjo ljudi (El-Qaradawi 1997, 345). Več na to temo pa v 

nadaljevanju. 

Začetki islamskega bančništva in financ (IBF) segajo že v srednji vek, ko so ljudje, večinoma 

iz muslimanskega sveta, spodbujali trgovanje in poslovne aktivnosti s posojanjem denarja. 

Danes pa je islamsko bančništvo postalo že pravi svetovni fenomen. V največji meri se 

pojavlja v Maleziji, Indoneziji, na Arabskem polotoku, v Indiji, v Združenih državah 

Amerike, v Veliki Britaniji, v manjši meri pa tudi v zahodni in vzhodni Afriki. IBF se torej ne 

nanaša le na finančne sisteme v državah, kjer so gospodarstva islamizirana (kot npr. Iranu, 

Pakistanu in Sudanu), temveč se pojavlja v vseh državah, kjer ima islam pomembno vlogo 

(Maurer 2005, 55). 

Po Maurerju (2005, 55) obstajata dve možni razlagi glede izvora islamskega bančnega 

sistema. Prva razlaga se nanaša konkretno na pomen verzov iz Korana. Govori o preroku 

Mohamedu, ki je bil trgovec in je pravična ter poštena ekonomska načela vnesel v svoja 

poučevanja in vsakodnevno življenje. Ta načela so se ohranila še danes tudi s pomočjo 

hadisov in naj bi bila podlaga za nastanek homo islamicusa, ki je bolj napreden od homo 

economicusa, saj ta le maksimizira in računa svoje koristi. Druga verzija te iste razlage 

Korana pa pravi, da besede boga v Koranu že same po sebi točno opisujejo racionalne 

ekonomske principe, ki se lahko primerjajo z današnjo neoklasično ekonomsko teorijo. Danes 

sta sprejeti obe verziji razlage, saj se lahko med seboj tudi dopolnjujeta. Prva namreč poudarja 

islamsko socialno pravičnost, druga pa racionalnost. Obe pa pojasnjujeta tudi upravičenost 

prepovedi obresti. 

Druga razlaga glede izvora islamskega finančnega sistema ima bolj socialen in političen 

značaj. Ta razlaga se ne osredotoča več na verze iz Korana, temveč išče začetke IBF v 

politikah muslimanskega sveta v dvajsetem stoletju na Bližnjem vzhodu in v Indiji. Zaradi 

kolonializma in moči zahoda so se metode in institucije modernega finančnega sistema 

uporabljale tudi na področju kolonij in s tem izrinile stare, tradicionalne pogodbene modele. 

Kasneje pa se je s pojavom dekolonializacije in gibanj za neodvisnost ter s hkratnim 

oživljanjem islama na teh področjih začelo ponovno odkrivanje in izumljanje klasičnih in 

starih načinov trgovanja in doktrin (Maurer 2005, 55). 
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Drugo razlago potrjuje tudi porast politične moči islama zadnjih nekaj desetletij. Z naftnimi 

šoki v letih 1973-1974 se je svet začel zavedati, kako pomembni so naftni viri v islamskem 

svetu, posebno na Bližnjem vzhodu (ter tudi v državah osrednje Azije). Relativno bogastvo z 

nafto je omogočilo tudi ustanovitev islamskih komercialnih in civilnih organizacij v Evropi in 

Severni Ameriki, hkrati pa je islam dobil moč skozi kartel OPEC in postal pomemben igralec 

tudi v finančni svetovni sferi. Poleg naštetega se pojavljajo tudi želje in prepričanja mnogih 

posameznikov, muslimanov po svetu, da se ideje islama uporabijo tudi v politiki in ekonomiji. 

IBF so se začele hitro razvijati tudi zaradi porasta migracij študentov in poslovnežev iz 

Bližnjega vzhoda v ZDA in Veliko Britanijo ter zaradi oblikovanja islamskih organizacij v 

ZDA (npr. Islamic Society of North America) (Maurer 2005, 55). 

Leta 1974 je bila v Združenih arabskih emiratih ustanovljena prva islamska komercialna 

banka, leto kasneje pa ji je sledilo tudi odprtje Islamske banke za razvoj. Od takrat dalje se je 

število islamskih bank samo še poviševalo, tudi drugje po svetu. Prva sodobna islamska banka 

je bila ustanovljena leta 1963 v Egiptu. V svetu je danes 325 islamskih bank. Čeprav se 

večina teh nahaja v islamskih državah, jih je vse več tudi na Zahodu. Obstajata dve v 

Avstraliji, na Bahamih jih je 6, v ZDA 38, na Danskem, v Franciji in na Irskem po ena, v 

Nemčiji in Švici deluje pet islamskih bank, v Veliki Britaniji 23, štiri banke pa v 

Luksemburgu. Različna načela islamskega bančništva so pokazala, da je ta vrsta bančništva 

izredno odporna na finančno krizo. Natančneje, nobena islamska banka ni beležila izgub v 

času krize. Nam najbližja islamska banka je Bosne Bank International (BBI) v Sarajevu. 

Čeprav je edina tovrstna banka v jugovzhodni Evropi,v BBI-ju pravijo, da so zelo zadovoljni 

z interesom strank, in to iz različnih narodnosti. Celo v času, ko svetovna gospodarska kriza 

vpliva na Bosno, BBI ostaja resna finančna institucija, ki deluje pozitivno in stalno v porastu. 

Nekaj več o tej temi pa v nadaljevanju (Pili 2011). 

4.4 Filozofija islamskega finančnega sistema 

V islamski ekonomiji najdemo veliko omejitev, kar pa še ne pomeni, da te omejitve 

predstavljajo ovire za delovanje in poslovanje. Poenostavljeno rečeno ekonomska pravičnost 

je glavna smernica islamskega finančnega sistema. Gre za to, kdo dobi nagrado, koliko ter 

zakaj. Islam ne prepoveduje služenja denarja, temveč se bolj ukvarja s tem, kako je ta denar 

pridobljen. Po islamu so legitimne plače (saj je z njimi plačano delo), rente (saj je to nagrada 

za lastništvo) in profit. Nelegitimne pa so obresti, saj niso upravičena nagrada, ker za njihovo 

pridobitev nista potrebna nikakršno delo in trud. Ustvarjanje denarja z denarjem je 

prepovedano – haram. (Wilson 1998, 53). 

Merilo uspešnosti konvencionalnega finančnega sistema je stopnja rasti gospodarstva. V 

islamu pa sta merilo uspešnosti enakomerna porazdelitev dohodka in delovanje socialne 

pravičnosti. 
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Cilj islamskega finančnega sistema je omogočiti ljudem zaslužek na profitabilen način, brez 

izkoriščanja drugih udeležencev v trgovini in predvsem na pošten način. Bolj kot materialno 

bogastvo poudarja odnose med ljudmi. To ne pomeni, da interesi posameznika in privatne 

koristi niso pomembni, vendar le, da so težnje posameznika regulirane zaradi dobrobiti 

celotne družbe (Iqbal & Van Greuning 2008, 5). Zato je drug pomemben cilj islamskega 

sistema ustvariti ravnotežje med socialnim in ekonomskim vidikom človeške družbe, med 

lastnim in družbenim interesom in med posameznikom, družino, družbo in državo (Ayub 

2007, 10). 

Ker, kot sem že omenila, šeriatsko pravo prepoveduje obresti, se morajo islamske finance 

opreti na nekakšno skupno vlaganje ali sodelovanje s svojo stranko. Tako igra banka vlogo 

agenta ali pooblaščenca namesto posojilojemalca. Da pa so dodeljena pooblastila jasna vsem 

udeležencem, se uporabljajo pogodbe. Pogodbe so osnova za vsako finančno transakcijo, 

njihova naloga pa je omogočiti učinkovite in transparentne izvršitve ter financiranje 

ekonomske aktivnosti. V teoriji stvar poteka tako, da stranka in banka vstopita v partnerstvo 

delitve dobička in izgube (profit-and-loss-sharing – PLS). Tako partnerstvo ne zagotavlja 

dobička iz obresti posojilodajalcu. Gre za to, da posojilodajalec ni le nominalni kreditor, 

temveč je partner v poslu. Do nagrade je upravičen, kadar velja, da dobiček brez njega ne bi 

obstajal in bi bil brez njegovega vložka pravzaprav nemogoč (Venardos 2006, 49). 

Po Venardosu (2006, 49) obstajajo naslednje vrste orodij za delovanje in obstoj islamskega 

sistema: 

• Musharaka: partnerstvo med stranko in banko, ki določa skupno vlaganje v dogovorjen 

projekt, trajajoč dogovorjeno obdobje. Obe stranki pogodbe si delita dobiček ali izgubo 

glede na dogovorjeno razmerje. 

• Mudārabah ali Quiradh: tiho partnerstvo, kjer en partner podari sredstva drugemu, hkrati 

pa velja dogovor, da bo drugi partner delil dobiček proporcionalno s prvim v skladu z 

dogovorom. Morebitno izgubo krije lastnik kapitala. Speči partner tudi po predaji kapitala 

ostane lastnik, vendar pa ne sodeluje aktivno v poslu. 

• Murābaha: je preprodajna pogodba (in ni del PLS modela). Je oblika financiranja, kjer 

banka kupi določeno blago oz. proizvod za stranko. Stranka se zaveže, da bo to blago tudi 

kupila. Banka pa v tem primeru tvega, saj nikoli ne ve, ali bo stranka izpolnila svoje 

prvotne obljube ali ne. S tem banke upravičujejo tudi svojo udeležbo v dobičku. Mnogi se 

s takim sistemom ne strinjajo, saj pravijo, da gre za enak princip kot pri obrestih. Kljub 

temu je ta metoda najbolj uporabljena v islamskem finančnem sistemu.  
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5 PRIMERJAVA FINAN ČNEGA SISTEMA Z OBRESTMI IN BREZ OBRESTI 

Po opisu islamskega finančnega sistema in orodij na voljo finančnim posrednikom bo analiza 

podobnosti in razlik med obema sistemoma služila za pojasnitev relativnih prednosti in 

slabosti. Ob podrobnejšem pregledu se pokaže, kako je izpostavljenost tveganjem in 

problemati obeh sistemov včasih zelo podobna med seboj. »V nasprotju s splošnim mnenjem, 

je interes za časovne vrednosti denarja podobnost in ne razlika med islamskimi in 

konvencionalnimi bankami. V bistvu ne obstaja načelo v podporo sedanjemu razmišljanju, po 

katerem naj šeriatsko pravo ne bi omogočalo povezavo denarne vrednosti v času izmenjave 

pogodb. Samo pri posojilih zahteva, da se ne upošteva časovne vrednosti denarja« (Elgar 

2006, 44). 

Nadaljnje podobnosti lahko najdemo v številnih vrstah delovanja, vključno s tistimi, ki 

temeljijo na konceptu pribitka, zagotovo pa so razlike bolj očitne in pomembne. Med njimi so 

še posebej pomembne transakcije, ki imajo za osnovo koncept delitve dobička ali izgube, ki 

se deli med posojilodajalcem in upravljavcem sredstev. Dobiček ali izguba izhajata iz 

poslovanja podjetja na podlagi vnaprej določenih odstotkih. Tak način delovanja privede 

islamske finančne institucije do zapustitve figure "imetnika dolga", ki je tipična za 

konvencionalni model, ampak da se približa figuri "kapital investitorja", kar pritiska nanje, da 

prevzamejo lastnosti bolj podobne trgovskim bankam (Elgar 2006, 44). 

Na splošno velja, da taka vrsta delovanja, ki temelji na deljenju in so v povprečju manj 

standardizirana in bolj kompleksna, imajo pogostejše obratovalne stroške. Glede na to, da ne 

uporabljajo jamstva, ustvarjajo posebne težave v zvezi z moralnim hazardom, ki se najbolj 

izrazito kaže v obliki Mudārabah, v kateri pogodbenik ne prevzema nobene obveznosti ali 

tveganja za finančno izgubo. Z vidika pasive so najbolj zanimivi investicijski depoziti, 

hibridna oblika dolžniškega in lastniškega instrumenta, ki ga upravlja izključno banka brez 

pravice do glasovanja in spremenljivim donosom in brez zagotovljenega izplačila glavnice. 

Zaradi teh lastnosti  imetniki depozitov nimajo nobenih pooblastil za notranji nadzor. Edina 

možnost, ki jo imajo je oblika nadzora, značilna za trg imenovan "voting with their feet ", to 

je pravica, da umaknejo vložen depozit/kapital, da izrazijo svoje ne strinjanje z vodstvom in 

ga uporabijo drugje. Diskrecijska pravica7 upravljanja, ki izhaja iz skupnega upravljanja 

skladov, je v lasti banke in vlagatelja, spodbuja pa potencialne mehanizme moralnega 

hazarda. Taka diskrecijska pravica se konkretizira pri izbiri meril za dodelitev kapitala, pri 

pravici do spremembe deleža dobička skozi čas, kot nadomestilo za opravljeno dejavnost kot 

vodja in pri izbiri med različnimi možnostmi za kritje izgub (Elgar 2006, 44). 

                                                 
7 Diskrecijska pravica pomeni izdajanje upravnih aktov po pravici prostega preudarka. To je možno le 
v okviru načela zakonitosti. Temeljiti mora na izrecnem zakonskem pooblastilu, upoštevati mora javno 
korist, akt mora biti izdan v mejah pooblastil in v skladu z namenom zakona.  
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Z vidika tveganja izgube poslovnega ugleda je donos na voljo vlagateljem, to je neke vrste 

zaščita, primerljiva s konvencionalnim konceptom ratinga. V kolikor je ta dovolj visok, da se 

izogne pojavom kot je "bank-runs"8, vpliva na učinkovitost in stabilnost posameznih 

institucij. Kar zadeva likvidnostno tveganje oziroma možnost, da banka ne bi imela dovolj 

sredstev za izpolnitev vseh svojih obveznosti, je razvidno, da je kompromis med optimalno 

stopnjo likvidnosti, ki jo je potrebno obdržati, ter kazalniki uspešnosti donosa podoben v obeh 

modelih. Na splošno pa je opaziti, da se islamske institucije odločijo za višjo raven 

likvidnosti. Takšen vidik izhaja iz močnega odnosa med islamskim bančništvom in realnimi 

aktivnostmi ter omejenim razvojem tradicionalnih orodij za prilagajanje  likvidnostnim 

šokom, kot je medbančni trg. Islamske banke, ki so v preteklosti delovale v konvencionalnem 

sistemu, niso omogočale trgovanja z instrumenti zakladnice, to je imelo negativne posledice 

na možnost za usmerjanje presežka sredstev na druge islamske banke. To je zagotovo vplivalo 

na razvoji bančnih institucij in jih prisililo, da imajo večje denarne rezerve, še posebej pa je 

omejilo pristojne organe pri izvajanju denarne politike (Sole 2007). 

Velik del zasluge za razvoj modernega islamskega finančnega sistema (IFS) pripada 

teoretikom islamske ekonomije. Razvili so poseben teoretični pristop, kateri je bil v pomoč pri 

praktičnemu izvajanju celotnega koncepta. Prva študija islamske ekonomije je bila izvedena 

leta 1967 na Umm Durman Islamic University v Sudanu. Danes se islamsko ekonomijo učijo 

na univerzah po celem svetu (Bosna Bank International, 2012). 

Eno od temeljnih načel islamskih financ, kar je tudi največja razlika s konvencionalnim 

finančnim sistemom (KFS), je odnos IFS do oderuštva in obresti.  Islamske banke nudijo 

drugačne produkte kot konvencionalne banke in so bolj usmerjene k produktom, kjer se 

tveganje porazdeli. Prav tako se sistema razlikujeta v organizacijski strukturi bank in 

finančnih institucij. Za razliko od konvencionalnih bank imajo islamske banke svoje odbore, 

ki preverjajo ali banke delujejo v skladu s šeriatskim pravom (Van Schaik 2001, 46). 

Temeljna razlika med sistemoma se kaže tudi v tem, da konvencionalne finančne institucije 

navadno posojajo denar za daljše časovno obdobje neposredno stranki oz. posojilojemalcu. 

Preden je posojilo sploh odobreno, mora običajno skozi vrsto pregledov in kreditnih ratingov. 

Vedno pa se ob odobritvi posojila predpostavlja, da bo posojilojemalec sposoben vrniti 

izposojen denar, povečan za obresti; namen izposoje denarja pa ni tako pomemben. V 

islamskem sistemu pa posojanje v zameno za vračilo višjega zneska ne obstaja. Islamska 

institucija kupi sredstva, ki so potrebna za kreditiranje stranke, nato pa ta sredstva 

posojilojemalcu proda za dogovorjen višji znesek, kot ga je sama potrošila za nakup. 

Institucija tudi prevzame tveganje v primeru, ko stranka ne odplača posojila. Kazni, ki temu 

sledijo, ne gredo v korist posojilodajalca, temveč se darujejo v dobrodelne namene (Van 

Schaik 2001, 46). 

                                                 
8 Množično dvigovanje depozitov iz banke, zaradi strahu, da bi banka postala insolventna. 
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V praksi so v gospodarstvih s KFS obrestne mere določene na podlagi makroekonomskih 

okoliščin in so tudi glavni inštrument monetarne politike. Obrestna mera je tako redko 

povezana z dobičkom iz financiranega posla. Zato islamski ekonomisti trdijo, da bi moral biti 

dobiček tistega, ki nek posel financira, določen v skladu s tem, kako je ta denar uporabljen na 

mikroekonomski ravni in ne na makroekonomski, saj se s tem naloži neupravičene zaslužke 

oz. izgube posojilodajalcu in posojilojemalcu (Wilson 1998, 53). 

V KFS, ki temelji na dolžniških pogodbah, sta tako dobiček kot tveganje izgube 

neenakomerno porazdeljena med posojilojemalce in posojilodajalce. Večji del tveganja pa 

vsekakor nosi posojilojemalec. Banke tako zaradi neusklajenosti višine obveznosti in sredstev 

višajo obrestne mere, da s tem privabljajo več depozitov. Tako delovanje lahko privede do 

zmanjšanja zaupanja v banke in povzroči hiter padec kredibilnosti banke. Zaradi takih situacij 

je v sistemu z obrestmi potrebno razviti postopke bankrota, prestrukturiranja in obvladovanje 

dolga. Vsaj v teoriji se islamske institucije s takimi težavami in vprašanji ne srečujejo (Iqbal 

in Van Greuning 2008). 

5.1 Uspešnost delovanja bank v obeh sistemih 

Primerjavo obeh sistemov je analiziral profesor ekonomije Mokhtar M. Metwally iz Univerze 

Wollongong v Avstraliji že leta 1997. V svoji raziskavi je preverjal delovanje islamskih in 

konvencionalnih bank, za svojo analizo pa je uporabil podatke tridesetih bank, polovica je bila 

islamskih, polovica konvencionalnih. Banke so mu dale podatke o svojih celotnih sredstvih, 

lastniškemu kapitalu, depozitih, posojilih, donosih na depozite in denarnih rezervah v letih 

1992, 1993 in 1994. Na podlagi petih finančnih dimenzij (likvidnosti, vplivnosti, kreditnega 

tveganja, profitabilnosti in učinkovitosti) je prof. Metwally preverjal naslednje hipoteze 

(Metwally 1997, 35): 

• Princip delitve dobička in izgube (PLS) ima vpliv na strukturo posojil islamskih bank. 

• Varčevalci se poslužujejo storitev islamskih bank s previdnostjo. 

• Islamske banke imajo težave s pridobivanjem depozitov. 

• Princip delitve dobička in izgube (PLS) se odrazi v višjih donosih na depozite kot znaša 

dohodek obresti. 

Zaradi druge hipoteze je bilo potrebno v analizo, poleg petih finančnih dimenzij, vpeljati še 

dva indikatorja: razmerje med celotnimi depoziti in celotnimi sredstvi (DA) in povprečen 

donos na depozite (PD) (Metwally 1997, 35). 
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Preglednica 1: Finančne dimenzije in indikatorji analiz učinkovitosti delovanja 
konvencionalnih in islamskih bank 

Finančna dimenzija Indikator, ki dimenzijo pojasnjuje 

Likvidnost Denar/celotni depoziti (CD) 

Vplivnost (Lastniški kapital + rezerve)/celotna sredstva (EA) 

Kreditno tveganje Dolgoročni dolg/celoten dolg (DL) 

Neposredne investicije/celotni dolg (RL) 

Osebni dolg/celotni dolg (PL) 

Profitabilnost Bruto dohodki/celotna sredstva (YA) 

Učinkovitost Operativni stroški/celotna sredstva (XA) 

Vir: Metwally 1997. 

Metwally je v analizi razlikoval le med dvema vrstama bank – islamskimi in 

konvencionalnimi. V ekonometričnem modelu sta ti dve vrsti bank predstavljali odvisni 

spremenljivki, neodvisne spremenljivke pa so bili omenjeni indikatorji. Ekonometrični model 

je pokazal naslednje korelacije (Metwally 1997, 36): 

• Višji so indikatorij likvidnosti, vplivnosti in kreditnega tveganja (indikator RL), večja je 

možnost, da banka uporablja princip delitve dobička in izgube, torej je islamska banka. 

• Manjši so indikatorji DA in PL, večja je možnost, da gre za islamsko banko. 

• Preostali indikatorji (XA, YA, PD in DL) nimajo vpliva na regresijski model. To v praksi 

pomeni, da se konvencionalne in islamske banke na podlagi teh indikatorjev v povprečju 

ne razlikujejo. 

Številski rezultati pokažejo tudi, da se islamske banke ne razlikujejo močno od 

konvencionalnih v smislu učinkovitosti, saj je razmerje operativnih stroškov in celotnih 

sredstev v obeh primerih zelo podobno. Podobno velja tudi za profitabilnost obeh vrst bank, 

saj sta razmerja bruto dohodka in celotnih sredstev ter povprečni donos na depozite v primeru 

islamske banke le marginalno višja kot v konvencionalnih bankah. Se pa islamske in 

konvencionalne banke razlikujejo v nekaterih drugih indikatorjih. Indikator vplivnosti je v 

islamskih bankah veliko višji kot v konvencionalnih, kar pomeni, da islamske banke lažje 

prenašajo in absorbirajo izgube. Prav tako se islamske banke izkažejo za bolj likvidnostno 

sposobne, saj islamske banke zadržujejo več denarnih sredstev glede na celotne depozite kot 

konvencionalne banke (indikator CD) (Metwally 1997, 36). 
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Kot sem že omenila, se islamske banke pri financiranju najbolj poslužujejo poslovanja s 

pomočjo Murābaha pogodb, celo pogosteje kot z uporabo PLS modela. Tudi statistični 

rezultati tega modela kažejo, da so islamske banke močno odvisne od instrumenta Murābaha, 

vsekakor bolj kot od drugih instrumentov in pogodb, ter da islamske banke raje financirajo 

dolgoročne kredite s profitno maržo (mark-up). Prof. Metwally še namiguje na dejstvo, da je  

Murābaha metoda, kjer banka pobere profitno maržo, skoraj enaka principu obresti in zato se 

profitabilnost, učinkovitost in donos na depozite v obeh vrstah bank ne razlikujejo močno. S 

tem pa tudi dvomi v smiselnost islamskega finančnega sistema (Metwally 1997, 39). Nekateri 

drugi preučevalci obeh sistemov pa se s tem ne strinjajo, saj trdijo, da banka ne uporablja ribā, 

temveč preostali del »obresti«, ki nima značaja ribā (Gafoor 1999). 

Tako islamske kot tudi konvencionalne banke imajo največji delež dolgoročnih kreditov. 

Islamske banke se še posebno izogibajo financiranju osebnih kreditov in se raje poslužujejo 

direktnih investicij. Še vedno pa velja, da imajo islamske banke več težav pri privabljanju 

depozitov kot konvencionalne banke (Metwally 1997, 40). 

Kljub temu, da je analiza precej stara (1997), uporabljeni podatki pa še starejši, nam rezultati 

analize lepo prikažejo razlike in podobnosti med islamskimi in konvencionalnimi bankami. 

Velja pa vzeti v obzir, da je bila razvitost islamskega finančnega sistema v letu 1997 precej 

slabša, danes pa spada med najhitreje rastoče finančne segmente trga. Razvija se vedno več 

produktov in instrumentov, s katerimi islamske institucije povečujejo svojo vplivnost na 

globalnih trgih (Metwally 1997, 40). 

5.2 Prihodnost poslovanja bank iz obeh sistemov 

Bančnik Hussain Al Qemzi z Noor Islamic Bank, ki je bila v Dubaju ustanovljena leta 2006, 

je v intervjuju za BBC dejal, da obstaja veliko zanimanje za islamsko bančništvo tudi v 

recimo azijskih državah, kot so na primer Singapurju, Hongkongu in Kitajska, čeprav so 

trenutno najprivlačnejše v Indoneziji in Maleziji. Povedal je še, da kot islamska banka niso 

zainteresirani, da bi poslovali le v islamskem svetu (RTVSlo 2012). 

Banka Islamic Bank of Britain v Veliki Britaniji je leta 2004 dobila vso potrebno 

dokumentacijo za začetek delovanja. Oktobra 2009 je svojo zakonodajo spremenila 

tudi Francija in tako na široko odprla vrata islamskemu bančništvu. Christine Lagarde, 

zdajšnja prva dama IMF-a in nekdanja francoska finančna ministrica  je v intervjuju za NPR 

News izjavila: ''Rada bi vas prepričala, da London ni edina logična izbira za islamske 

investitorje, temveč da tudi Pariz lepo pozdravlja tako njih kot njihove stranke, ki iščejo 

alternative.'' (RTVSlo 2012). 

Razvoj islamskega bančništva omejuje tudi morebitno nezaupanje investitorjev zaradi 

potencialne povezanosti islamskih finančnih institucij s terorističnimi organizacijami. Ta 



 

31 

 

problem institucije rešujejo tako, da svoje stranke redno preverjajo. Problem predstavlja tudi 

močna prepletenost z vero, kar se kaže v tem, da imajo islamske banke poleg klasičnega 

nadzornega sveta tudi šeriatski svet, ki je sestavljen iz islamskih verskih učenjakov, ki morajo 

blagosloviti vsako posamezno poslovno odločitev banke. Posledica tega je, da se vlagateljem 

na zahodu ne izpolni čisto vsaka prošnja za posojilo (Žurnal24 2011). 

  



 

32 

 

6 VPLIV AMERIŠKE (SVETOVNE) FINAN ČNE KRIZE 

Finančna kriza, ki jo še zmeraj občutimo, ima korenine v poku balona nepremičninskih trgov, 

predvsem ameriškega. Cene nepremičnin so v ZDA in tudi drugje po svetu med leti 2000 in 

2007 strmo naraščale (Ministrstvo za javno upravo 2008). 

Ogromno povečanje povpraševanja po nepremičninah je bil razlog za strmo rast cen. Razlog 

za povečanje povpraševanja pa je povezan z bančnimi krediti. Banke so namreč ponujale 

poceni denar, kar je povzročilo, da so imele ogromno likvidnih sredstev, ki so jih »morale« 

nekam plasirati in so jih plasirale v hipotekarne kredite in iz njih izvedene finančne 

instrumente (Ministrstvo za javno upravo 2008). 

Najpomembnejše pa je dejstvo, da so bile obrestne mere zelo, pravzaprav zgodovinsko nizke. 

Tako nizke obrestne mere pa so s seboj prinesle zgodovinsko nizke anuitete za odplačevanje 

hipotekarnih kreditov. To pomeni, da je povprečen človek s povprečni dohodki lahko najel 

rekordno velik hipotekarni kredit. Občani si stanovanj kupujejo ravno s sredstvi iz 

hipotekarnih kreditov (Ministrstvo za javno upravo 2008). 

Drugi in seveda glavni razlog rasti nepremičninskega trga pa je prelahko odobravanje 

kreditov tistim strankam, ki nimajo zadostne kreditne sposobnosti za nakup lastne 

nepremičnine ali pa niso dovolj kreditno sposobne za nakup tako velike oziroma drage 

nepremičnine, kot so jo kupili. Ker pa so cene nepremičnin neprestano rasle, je veljal občutek, 

da gre pri nepremičninah za izjemno varno naložbo, saj njena cena ne more pasti. Banke si 

niso delale velikih skrbi z oceno kreditne sposobnosti posameznika, saj so računale, da bo 

mogoče nepremičnino v primeru, da bi lastnik nehal plačevati anuiteto, ponovno dražje 

prodati trgu, oziroma poplačati dolg s prodajo terjatev (Ministrstvo za javno upravo 2008). 

Na koncu so banke odobravale kredite strankam celo brez finančne udeležbe stranke. Zaradi 

tega je cena nepremičnin strmo rasla. Banke so še naprej množico kreditov odobravale prav 

zato, ker je cena nepremičnin rasla, občutek varnosti pa je bil še vedno visok. Na to so 

računali tudi kreditojemalci. Ko so kupovali (pre)drage nepremičnine, so hkrati računali, da 

bodo ob morebitnih težavah pri odplačevanju kredita z lahkoto prodali nepremičnino po višji 

ceni in še zaslužili. Zaradi nizkih obrestnih mer so bile anuitete za najete kredite nizke, 

posledično pa krediti zelo ugodni (Ministrstvo za javno upravo 2008). 

Rastoče povpraševanja po nepremičninah je pripomoglo k razcvetu gradbeništva in sorodnih 

panog. Dobički so bili visoki, podjetja so ustvarila veliko novih delovnih mest in prispevala h 

gospodarski rasti. Ker so imele različne interesne skupine od rasti cen nepremičnin velike 

koristi, je tak trg odgovarjal skoraj vsem. Lastniki nepremičnin so zaradi rasti vrednosti 

nepremičnin dobivali občutek, da so bogatejši in so povečevali potrošnjo. Tisti, ki 

nepremičnin še niso imeli, so s pomočjo poceni kreditov z lahkoto prišli do njih. Država je 

izkazovala dobro gospodarsko rast. Obseg zadolženosti gospodinjstev je strmo zrasel, najprej 
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zaradi povečanega števila hipotekarnih kreditov, nato pa še zaradi povečanja potrošniških 

kreditov (avtomobili, kreditne kartice) (Ministrstvo za javno upravo 2008). 

Ob vsem tem pa so spregledali dejstvo, da se zaradi dobičkonosnosti stanovanjske gradnje 

počasi ustvarja presežna ponudba nepremičnin, ki jih ne bo več mogoče prodati. Ravno ta 

presežna ponudba je povzročila konec rasti cen nepremičnin in prvi padec v juliju 2007 

(Ministrstvo za javno upravo 2008). 

15.09.2008 je bankrotirala ameriška investicijska banka Lehman Brothers. Dogodek velja za 

začetek svetovne finančne in gospodarske krize, ki je številne države pahnila v recesijo in 

prizadela slehernega prebivalca na svetu (STA 2010).  

Začetki krize, ki jo je izzvalo napihovanje nepremičninskega balona v ZDA, segajo vsaj v 

pomlad 2007, bankrot Lehman Brothersa pa jo je le še zaostril. A medtem, ko so v tem času 

številna podjetja propadla, je prav Lehman preživel (STA 2010). 

Vlagatelji na Wall Streetu se 15. septembra 2008 spominjajo kot "črnega ponedeljka". 

Lehman Brother je razglasil plačilno nesposobnost, konkurentko Merrill Lynch je kupila 

banka Bank of America. Lehmanov bankrot je zamajal zaupanje v finančno industrijo, 

kreditiranje se je praktično ustavilo, borzni indeksi so zgrmeli navzdol (STA 2010). 

V težavah se je znašlo vse več finančnih družb in ameriška vlada je še v istem tednu 

napovedala 700 milijard dolarjev vreden paket ukrepov za pomoč finančni panogi. Sledile so 

vlade po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Da bi spodbudile financiranje so centralne banke začele 

zniževati obrestne mere, države pa pripravljati ukrepe za pomoč celotnemu gospodarstvu in 

ohranitvam delovnih mest (STA 2010). 

6.1 Vpliv krize na KFS 

S padcem cene nepremičnin se je zelo kmalu pokazala negativna plat stanovanjskih kreditov. 

Nepremičnin, za katere ljudje niso več mogli odplačevati anuitet, ni bilo več mogoče prodati 

brez izgube za banke. Izkazalo se je, da so terjatve do kreditojemalcev vredne bistveno manj 

kot 100 %. V aktivah bilanc bank so nastajale prve luknje, prišlo je do prvih odpisov in začela 

se je bančna kriza. (Ministrstvo za javno upravo 2008). 

S prenehanjem odplačevanja hipotekarnih kreditov je močno padla tudi vrednost iz njih 

izvedenih omenjenih finančnih inštrumentov. Zato so nastale luknje tudi v bilancah 

investicijskih bank, ki so te inštrumente kupovale. Ker si bane zaradi visokega tveganja 

denarja niso več mogle izposoditi, so bile nekatere prevzete po nizki ceni, ena je šla v stečaj, 

preostali veliki dve pa sta v septembru prostovoljno prešli pod nadzor ameriške centralne 

banke in prenehali biti investicijski banki. S tem je bilo obdobje velikih investicijskih bank na 

Wall Streetu zaključeno. (Ministrstvo za javno upravo 2008).  
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Med ostalimi bankami je zavladalo veliko nezaupanje. Ker si banke zaradi strahu, da bo 

nasprotna stran propadla, ne upajo več posojati denarja druga drugi, je medbančni denarni trg 

mrtev. Posledično je mrtev tudi trg kreditov. Banke si upajo posojati denar le še državi in 

centralni banki. Obrestne mere so se strmo dvigovale (Ministrstvo za javno upravo 2008). 

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti se je hitro preneslo v Evropo, predvsem v 

zahodno. Zahodnoevropske banke so začele ustanavljati svoje obvodne družbe (ang. Special 

investment vehicle, v nadaljevanju SIV), preko katerih so investirale v ameriške izvedene 

obveznice, podprte s hipotekami, med katerimi so bile tudi drugorazredne hipoteke. Prvi sta 

začeli z lastninjenjem Evropa in Velika Britanija, to pa se je nato razširilo po vsej Evropi in se 

še povečalo po uvedbi evra. Ko se je začela kriza v ZDA, med katero se je vrednost naložb 

zmanjšala, so imeli SIV vedno večje težave z refinanciranjem. Hipotekarnih obveznic zaradi 

presežne ponudbe ni bilo mogoče prodati. Poleg tega so bile komercialne banke, od katerih so 

SIV črpale likvidnost, zaradi razmer na trgu vedno bolj nezaupljive. Pridobiti denar je bilo 

vedno težje in dražje. Tako so morale začeti z reševanjem banke ustanoviteljice, ki so leta 

pred krizo s trgovanjem z izvedenimi finančnimi instrumenti služile ogromne vsote denarja. 

Nato pa se jim je, zaradi potrebe SIV po vedno bolj obsežnem financiranju, premoženje 

pričelo zmanjševati. Evropske banke so morale prenesti premoženje prizadetih SIV, ki so jih v 

preteklosti sponzorirale, na svoje bilance. Večini bank je to dejanje prineslo velike izgube in 

likvidnostne težave ter celo probleme s solventnostjo. V njihovo delovanje so morale poseči 

vlade držav, mednarodne in evropske organizacije, kot je Mednarodni denarni sklad ter 

Evropska centralna banka s paketi pomoči, da bi stabilizirale celotni bančni sistem (Criado in 

van Rixtel 2008). 

6.2 Vpliv krize na IFS 

V času, ko se britanske banke otepajo rdečih številk in odvečnih delavcev, so kazalniki 

poslovanja islamske banke Gatehouse bank, ki ima na Otoku že pet poslovalnic,  še naprej 

obrnjeni navzgor, banka pa išče tudi nove sodelavce. "Ni dvoma, kriza je prizadela tudi nas, 

saj ne moremo biti imuni na vplive zahodnih bank. Toda ravno kriza je razkrila našo 

konkurenčno prednost," je za Reuters dejal  David Testa iz Gatehouse bank (24ur 2010). 

"Islamske banke v svojih bilancah nimajo strupenih papirjev, saj jih Koran prepoveduje," 

pravi Rodney Wilson, profesor za islamske finance na univerzi Durham. Namesto tega se 

banke z denarjem oskrbujejo prek pologov strank in zato nimajo problemov z odpisi slabih 

terjatev tako kot druge banke. Kar je bilo prej zasmehovano, danes ustreza duhu časa (24ur 

2010). 

Gatehouse bank je bančna družba, ki je začela poslovati šele aprila lani. Lastnega kapitala ima 

le za 50 milijonov funtov, dobička v prvem letu poslovanja ni bilo. "Ker so velike banke 

obremenjene s strupenimi papirji, so nastale luknje, ki jih zaradi zadržanosti konkurence 
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lahko zapolnimo mi," pravi Testa. Prav tako šariji zavezana banka Bank of London, ki na 

Otoku posluje od leta 2008, je v letu 2010 bilančno vsoto povečala z 297 na 872 milijonov 

funtov. V primerjavi z velikimi bankami gre za smešno majhne vsote, toda nekje je treba 

začeti (24ur 2010). 

Islamsko bančništvo je najbolj razvito v zalivskih državah in jugovzhodni Aziji, na Zahodu pa 

ravno v Londonu. V letu 2008 je ta sektor obrnil za 650 milijard dolarjev denarja, s čimer ima 

v celotnem bančništvu 1-odstotni delež. Med letoma 2000 in 2007 je sektor rasel po kar 30-

odstotni letni stopnji, v času krize pa raste po še zmeraj visoki 15-20 odstotni stopnji (24ur 

2010). 

Razvoj islamskega bančništva pa skriva tudi nekaj neprijetnosti. Ena izmed njih je nezaupanje 

investitorjev zaradi potencialne povezanosti s terorističnimi organizacijami. "Naše stranke 

redno preverjamo, da izključimo možnost povezave," pravi Testa. Vseeno so islamske banke 

ponekod prepovedane, denimo v Maroku (24ur 2010). 

Z razliko od konvencionalnih bank islamske prepovedujejo špekulacije in špekulativne 

transkacije, prepovedani so tudi vsi tvegani in kompleksni izvedeni finančni inštrumenti. 

Poleg tega so vse transakcije v islamskem okviru podprte z realnimi sredstvi. Islamske banke 

posojajo sredstva le za investicije, v katere zaupajo tudi same, saj v primeru izgube same 

delno krijejo to izgubo (Khalaf 2009). 

Vse to seveda ne pomeni, da so islamske banke imune na krizo, saj tudi te občutijo pritisk 

krize (npr. obseg sukuk, islamskih obveznic, je drastično padel), vendar pa so vseeno relativno 

bolj zaščitene od konvencionalnih (Khalaf 2009). To je tudi razlog za ponoven dvig 

zanimanja za islamsko bančništvo v zadnjem letu. 

Kljub pozitivni rasti, širitvi in vseh pozitivnih lastnostih islamskih financ se te vseeno 

srečujejo z določenimi težavami (Van Schaik 2001): 

• Model PLS ni priljubljen tako pri bankah kot tudi ne pri strankah. Banke težko najdejo 

projekte, ki bi bili vredni tveganja, stranke pa ne želijo deliti preveč informacij in 

dobička. 

• Islamski finančni produkti, instrumenti in trgi se razvijajo prepočasi. 

• Islamsko bančništvo se v ne-islamskih državah težko izvaja in sicer zaradi drugačnih 

regulativ in zakonodaje 
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7 RAZISKAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V tem poglavju bom predstavila rezultate ankete, ki sem jo preko svetovnega spleta poslala 

približno 50 potencialnim anketirancem. Z metodo snežne kepe se je število anketirancev 

povzpelo na 200. Anketa je bila anonimna, zahtevala je nekaj demografskih podatkov za lažjo 

interpretacijo rezultatov, namenjena pa je bila polnoletnim osebam, saj sem predpostavljala, 

da mladoletni, ki ne morejo sami upravljati s svojimi financami (odprte imajo lahko razne 

račune za mlade oziroma morajo imeti poroka), niso ustrezni anketiranci. 

Na osnovi rezultatov sem analizirala zaznavanje in poznavanje finančnih sistemov ter 

preučila, kako prebivalstvo vidi in sprejema islamski finančni sistem, ki se razlikuje od nam 

poznanega konvencionalnega. 

Anketa je bila poslana decembra 2011, končnih 200 odgovorov pa je bilo zbranih maja 2012. 

Sledijo rezultati. 

Ena izmed osnovnih storitev, ki jih ponujajo banke, so različna posojila. Pri prvem vprašanju 

sem želela izvedeti, koliko anketirancev je že kdaj najelo posojilo. 

 

Slika 4: Razmerje anketirancev, ki so že najeli posojilo 

V kolikor je anketiranec odgovoril, da je posojilo že najel, je odgovarjal tudi na drugo 

vprašanje, pri katerem me je zanimalo, na kaj so še posebej pozorni pri najemu posojila. 

Vprašanje je bilo sestavljeno na osnovi Likertove lestvice. Anketiranci so lahko odgovarjali z 

ocenami od 1 do 5, pri kateri je veljalo 1 sploh se ne strinjam – 5 zelo se strinjam. 
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Preglednica 2: Dejavniki, na katere so kreditojemalci pozorni pri najemu posojil 

Pri najemu posojila sem bil/a še posebej 

pozoren na: stroške posojila, obrestno 

mero, efektivno obrestno mero, dobo 

financiranja, možnost predčasnega 

poplačila in možnost moratorija 

 

Skupaj oseb  

v  % 

1 – sploh se ne strinjam 7 

2 – se ne strinjam 9 

3 – niti eno niti drugo 19 

4 – se strinjam 22 

5 – povsem se strinjam 43 

Skupaj 100 

 

 

Slika 5: Dejavniki, na katere so posojilojemalci pozorni pri najemanju posojil 
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Iz zgornjega grafa lahko opazimo, da so najemniki posojil skoraj na vse podane dejavnike 

zelo pozorni, kar priča o tem, da se pred najemom posojila pozanimajo o vseh možnostih, ki 

jih banka nudi. Nekoliko manj pozornosti dajejo le na možnost moratorija (odloga plačila 

anuitet). Iz tega lahko sklepam, da bi vsakdo svoje obveznosti rad čim prej poravnal. Opazimo 

lahko tudi nekoliko povišano število anketirancev, ki so zelo pozorni na obrestno mero, saj je 

obrestna mera za potrošnika izguba denarja. 

V tretjem vprašanju sem spraševala, ali anketiranci varčujejo pri različnih finančnih 

institucijah, kot so na primer banke, hranilnice, skladi itd. Rezultat je pokazal, da je takih 

anketirancev veliko manj kot tistih, ki so že kdaj najeli posojilo. 

Slika 6: Razmerje anketirancev, ki varčujejo 

V kolikor je anketiranec odgovoril, da varčuje, je odgovarjal tudi na naslednje vprašanje, pri 

katerem me je zanimalo, na kaj so še posebej pozorni pri varčevanju. Vprašanje je bilo 

sestavljeno na osnovi Likertove lestvice. Anketiranci so lahko odgovarjali z ocenami od 1 do 

5, pri kateri je veljalo 1 sploh se ne strinjam – 5 zelo se strinjam. 
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Preglednica 3: Dejavniki, na katere so varčevalci pozorni pri varčevanju 

Pri varčevanju še posebej pazim na: 

morebitne stroške varčevanja, obrestno 

mero ob sklenitvi varčevanja, 

možnosti predčasnega izplačila 

privarčevanega , nihanja 

EURIBOR-ja 

 

 

Skupaj oseb  

v  % 

1 – sploh se ne strinjam 9 

2 – se ne strinjam 9 

3 – niti eno niti drugo 21 

4 – se strinjam 25 

5 – povsem se strinjam 36 

Skupaj 100 

 

 

Slika 7: Dejavniki, na katere so varčevalci pozorni pri varčevanju 

Zgornji graf prikazuje, koliko pozornosti anketiranci namenijo različnim dejavnikom ob 

sklenitvi varčevanja. Če primerjamo graf s prejšnjim (Slika6), ki je ponazarjal, koliko 
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pozornosti namenijo dejavnikom pri najemanju posojil, lahko najprej opazimo, da se 

anketiranci niso v tolikšnem številu odločali za višje ocene (4 – se strinjam, 5- povsem se 

strinjam). Kot kaže graf, je pozornost pri varčevanju veliko manjša. V nasprotju z namenom 

varčevanja pa so anketiranci izredno pozorni na možnost predčasnega izplačila 

privarčevanega, kar nakazuje na dejstvo, da niso pripravljeni varčevati za daljše obdobje. 

Kljub temu, da je nihanje EURIBOR-ja v zadnjih letih kar pogost dejavnik, pa anketiranci 

nanj ne dajo velike pozornosti, pravzaprav kar precejšnega števila varčevalcev to sploh ne 

zanima.Osebno menim, da tudi zaradi nepoznavanja njegove vloge. 

Pri petem vprašanju sem želela izvedeti, koliko anketirancev ima poleg odprtega računa v 

Sloveniji, odprte še kakšne račune izven Republike Slovenije. S tem sem želela izvedeti, 

koliko zaupajo v tuje bančništvo. Rezultat je bil dokaj predvidljiv. 

 

Slika 8: Anketiranci, ki imajo odprt ra čun v tujini 

Pri naslednjem vprašanju sem spraševala po smiselnosti finančnega sistema brez obresti, kar 

je tudi glavna značilnost islamskega finančnega sistema. V vprašanju namenoma nisem 

omenila islamskega finančnega sistema, ker menim, da so zato bili odgovori bolj spontani. 
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Slika 9: Smiselnost finančnega sistema brez obresti 

Slaba polovica anketirancev meni, da je nesmiseln obstoj takega sistema. Na tak odgovor pa 

je vsekakor vplivalo tudi nepoznavanje kakšnega drugega sistema in splošno mnenje, da 

finančne institucije »živijo od obresti«. 

Sledilo je vprašanje o tem, ali so anketiranci že kdaj slišali za islamski finančni sistem.  

 

Slika 10: Poznavanje IFS 

Iz grafa je lepo razvidno, da velika večina anketirancev še nikoli ni slišala za IFS. Nekaj manj 

kot 40 anketirancev je za tak sistem že slišalo, toda ne vedo, za kaj gre. Zelo majhen, skoraj 
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zanemarljiv, del anketirancev pa tak sistem pozna. Nepoznavanje sistema lahko kaže na 

dvoje. Bodisi, da še ni dovolj razširjen in prepoznaven širši javnosti, bodisi da smo v Sloveniji 

(in Evropi) še precej nezaupljivi v nekaj drugačnega, neobičajnega. Nekaj o razširjenosti 

sistema v Evropi sem že pisala v prejšnjih poglavjih, vendar dejstvo je, da se tega sistem v 

Evropi poslužujejo skoraj izključno samo pripadniki islamske vere. 

V osmem vprašanju me je zanimala naklonjenost anketirancev do IFS, v primeru, da bi imeli 

možnost izbrati tudi tak sistem. 

 

Slika 11: Naklonjenost IFS 

Iz rezultatov, prikazanih v zgornjem grafu razberemo, da je v nasprotju z mojo domnevo, še 

kar velika naklonjenost uporabi IFS. Večina je takih, ki bi se najprej pozanimala o vseh 

prednostih in slabostih, ki jim jih tak sistem nudi in bi se na osnovi tega potem odločili. Je pa 

tudi kar dobršen del takih, ki bi se za IFS odločili že samo, če bi ta bil ugodnejši za 

potrošnika. Sama sem domnevala, da bo več takih, ki jih sistem sploh ne bi zanimal in se ne bi 

niti poglabljali vanj. Menim namreč, da smo Slovenci kot narod izredno nenaklonjeni 

spremembam. 

S sledečim vprašanjem sem se dotaknila tudi vere, saj že samo ime IFS nekako povezuje vero 

in ekonomske vede. Zanimalo me je, v kolikšni meri menijo anketiranci, da vera vpliva na 

ekonomijo in gospodarski razvoj. 
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Slika 12: Vpliv vere na gospodarstvo 

Več kot polovica anketirancev (60 %) meni, da se vera prepleta in celo deloma vpliva na 

gospodarstvo in sam razvoj države. Ti odgovori so samo še en dokaz, da velikokrat v naših 

ocenah prevladujejo etična in kulturna načela pred racionalnostjo. Družba, ki verjame, da je 

celo gospodarski razvoj v rokah nečesa nadnaravnega (pa naj bo to Bog, usoda, ipd.), nikakor 

ne more napredovati. Vsekakor pa je potrebno omeniti, da od ostalih 40 % anketirancev 

večina drastično loči vero in gospodarstvo oziroma razvoj. Morda ta interpretacija ni ravno 

najbolj objektivna, vendar sama menim, da so nekatere stvari pač nezdružljive. 

Pri zadnjem, desetem vprašanju, sem podala nekaj trditev. Anketiranec je moral označiti, v 

kakšni meri se s trditvijo strinja, pri čemer je 1 veljalo, da se nikakor s trditvijo ne strinja do 5, 

kjer je veljalo, da se z njo popolnoma strinja. 
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9. Ali menite, da način življenja in vera vplivata, oziroma 
lahko vplivajo na gospodarstvo, razvoj države, ipd.?
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Slika 13: Mnenja o IFS 

Prva trditev,tako  kot pri 8. vprašanju, ponovno prikaže, da bi se anketiranci odločili za IFS, 

če bi bil ta po njihovem mnenju ugodnejši. Na to vpliva najverjetneje tudi trenutno trajajoča 

kriza, iz katere ljudje ne vidijo izhoda.  

Druga trditev je bila namenoma postavljena nekoliko bolj provokativno, saj se je v zadnjih 

nekaj letih že večkrat razvnela debata o postavitvi islamskega verskega središča v Sloveniji. V 

tem primeru so odgovori nekoliko bolj enakomerno porazdeljeni, vseeno pa se bolj nagibajo k 

ne strinjanju s trditvijo.  

Tretja trditev je v popolnem nasprotju s tem, kar je IFS. Tako kot je skozi celotno anketo že 

bilo razvidno, je tudi sedaj naklonjenost takemu sistemu vprašljiva. Najverjetneje na to vpliva 

predvsem nepoznavanje sistema in povezovanje le tega z islamsko vero. 

Zadnja trditev je popolnoma resnična. Velika večina anketirancev pa se o trditvi ni znala 

opredeliti. Ne vedo, ali lahko finančni sistem vpliva na gospodarsko stanje, oziroma ali je 

možno, da kriza, ki je prizadela celotni, svet ni pustila večjih posledic na islamskem 

finančnem sistemu.  
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Anketiranci so glede spola skoraj enakomerno porazdeljeni, kar pripomore k bolj realnim 
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Sledila so še vprašanja o demografskih značilnostih anketirancev. 

Slika 14: Spol anketirancev 

Anketiranci so glede spola skoraj enakomerno porazdeljeni, kar pripomore k bolj realnim 

Poleg spola me je zanimala še starost anketirancev. 

Slika 15: Starost anketirancev 

Kot sem že omenila, sem starost omejila, in sicer od 18 let navzgor. Želela pa sem zajeti 

 starostnih skupin. Kljub temu, da je večina anketirancev starih do 35let (60 %), sem 

vseeno zadovoljna s starosto porazdelitvijo. Mislim namreč, da se mnenje mlajših in starejših 

generacij precej razlikuje in sem zato upala na čim bolj različne starosti med anketiranci.
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Na koncu sem še povprašala po izobrazbi, saj menim, da tudi ta vpliva na pogled 

posameznika na dogajanje v go

Slika 16: Izobrazba anketirancev

Največ anketirancev (50 %) ima srednjo ali višjo izobrazbo, najmanj pa magisterij (5 %). 

Tudi s to porazdelitvijo anketirancev sem bila zadovoljna, ker naj bi nekako tako izgledala 

tudi izobrazbena struktura v Primorski regiji.
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Na koncu sem še povprašala po izobrazbi, saj menim, da tudi ta vpliva na pogled 

posameznika na dogajanje v gospodarstvu ipd. 

Slika 16: Izobrazba anketirancev 
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8 SKLEP 

Finančni sistem nadzoruje količino denarja v obtoku in skrbi za finančno dejavnost države. 

Finančni sistem omogoča obstoj gospodarstva ter nenehno delovanje le tega. Ob zlomu 

finančnega sistema trpijo popolnoma vsa področja v državi, to je lepo razvidno v zadnjih 

letih, saj je zaradi svetovne finančne krize kar nekaj držav na robu bankrota. Skratka, brez 

uspešnega finančnega sistema država ne more delovati. 

Glavna značilnost konvencionalnega sistema so obresti, ravno po tem se islamski finančni 

sistem loči od našega konvencionalnega, saj ta nima obresti. Vsem, ki živimo v državah s 

konvencionalnim sistemom, se nam porodi vprašanje, kako je sploh možen obstoj takega 

sistema. Glavna smernica islamskega finančnega sistema pa je ekonomska pravičnost. 

Islamski svet obresti obravnavajo kot neupravičeno nagrado, ker za njihovo pridobitev nista 

potrebna nikakršno delo in trud. Do nagrade je posojilodajalec, upravičen, kadar velja, da 

dobiček brez njega ne bi obstajal in bi bil pravzaprav nemogoč brez njegovega vložka. 

Z anketo sem želela ugotoviti, kako anketiranci (potrošniki) gledajo na (za nas) neobičajen 

sistem in ali bi bili pripravljeni uporabljati njegove usluge, če bi za to imeli možnost. Menim, 

da so rezultati pokazali, kar je vsesplošno znano in sicer, da Slovenci nismo ravno naklonjeni 

spremembam in imamo rajši ustaljeno rutino. Kljub vsemu je nekaj odstotkov anketirancev 

bilo za uporabo IFS, najverjetneje pa je na to vplivalo trenutno finančno stanje v svetu in 

nezaupanje v trenutni sistem, za katerega ljudje menijo, da ne obeta nič dobrega. 

Namen in cilj diplomske naloge je bil ugotoviti razlike in podobnosti v obeh finančnih 

sistemih. Z anketo pa sem skušala ugotoviti, kako te razlike zaznavamo potrošniki. Že v startu 

sem se zavedala, da je islamski finančni sistem še precej neprepoznaven in sem zato bila 

skeptična glede rezultatov ankete. Menila sem, da mi rezultati ne bodo dali želenih 

odgovorov. Pomanjkljivost ankete vidim predvsem v tem, da bi morda bilo potrebno najprej 

anketirance seznaniti vsaj z glavnimi značilnostmi njim tujega finančnega sistema, da bi 

potem lahko imeli argumente za primerjavo. Tako pa so, več ali manj vsi, primerjali nekaj 

povsem tujega z nam domačim sistemom.  

Vseeno pa sem z raziskavo zadovoljna, saj sem vsaj anketirancem na grobo uspela predstaviti 

drugačen finančni sistem. Za nadaljevanje raziskave bi bilo zanimivo izvesti podobno anketo 

v državah, kjer uporabljajo pretežno islamski finančni sistem in primerjati rezultate med 

seboj.  

Področje bančništva in financ je v zadnjih letih na precejšnjem udaru javnosti, vse več 

strokovnjakov se zanima za to področje in skuša »rešiti svet« pred nastalo finančno krizo. Če 

je islamsko bančništvo res utrpelo najmanj škode ob zadnji krizi, bi morda bilo pametno iz 

njega izvleči čim več dobrega in posodobit naš konvencionalni finančni sistem. 
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