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Апстракт 

       Исламското банкарство е втемелено на начелата на исламската вера. Принципите на 

исламското банкарство се извадени од Куранот како света книга која воедно претставува и 

централен религиозен текст на исламот. Сите економски трансакции во овој банкарски 

модел во принцип се усогласени со правниот кодекс на исламот заснован на учењата на 

Куранот- наречен Шеријат. Правилата што ги регулираат комерцијалните трансакции во 

исламското банкарство се нарекуваат фикх ал-муамалат - Исламски правен систем и од 

FETWA - пресудите на исламските научници. 

Исламското банкарство, претставува специфичичен банкарски модел кој се разликува од 

конвенционалниот банкарски систем во повеке димензии, оттука основна цел на 

истражувањето во овој труд ќе биде компаративна анализа на исламскиот банкарски модел 

со конвенционалниот банкарски модел преку употреба на соодветна методологија на 

анализа.  

Посебен акцент при истражувањето ќе биде ставен врз анализа на основните оперативни 

принципи на кои што се темели исламското банкарство, и тоа: споделување на добивката и 

загубата, заедничка распределба на ризик, риба камата), гхарар/двосмисленост- 

несигурност (contractual ambiguity), пристапот кон коцкањето (gambling) , не се доволуват 

инвестиции во забранети индустрии, исламски обврзници-сукук, исламско осигурување-

такафул, зекат. 

Врз основа на спроведената анализа овој труд ќе се даде осврт на автентичниот исламски 

финансиски систем и како истиот може да биде алтернативен начин за водење финансиски 

бизнис во различни јурисдикции со посебен акцент на Република Северна Македонија.  

 

Клучни Зборови: исламски финансии, исламско банкарство, конвенционално 

банкарство. 
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Вовед 

 

Првите почетоци на исламското банкарство се појавиле со основањето на самaта Исламска 

религија, од VII век, но воспоставувањето на формалните исламски финансии се поврзува 

со почетокот на 20 век. Во западните земји, иако исламските финансии се уште се во 

зародиш, постојат голем број фактори кои веруваат во потенцијалниот раст на овој сегмент, 

како што е потребата за повлекување на ликвидноста од новите земји или зголемениот 

акцент на алтернативни финансиски решенија во пресрет на финансиската криза во Европа.  

Глобалната финансиска криза (2008) не само што фрли сомнеж врз правилното 

функционирање на „западните“ конвенционални банки, туку го привлече вниманието и на 

алтернативната форма на финансирање, позната во литературата како исламски 

финансии/банкарство. Иако во денешно време, исламскиот финансиски сектор амбициозно 

расте со 15%-25% годишно, исламските финансиски институции надгледуваат средства од 

околу 2 трилиони долари кои што се скромни во однос на финансиите на конвенционалниот 

банкарски сектор. Имено, анализите покажуваат дека само 1000-те најголеми банки во 

светот имаат средства од 100 трилиони долари во 2018 година (Filippo, et al. 2013). И покрај 

растот на средствата од година во година, глобалната исламска индустрија за финансиски 

услуги е релативно мала.  

Во економската литература не постојат многу достапни емпириски студии кои го 

споредуваат исламското и конвенционалното банкарство. Во моментов, постоечката 

литература за исламското банкарство и финансии главно се фокусира на разликување на 

концептуалните разлики помеѓу конвенционалните и исламските банки (Bashir 2003), а 

направени се многу малку студии за анализа на ризик и перформанси на банките  (Cihak 

and Hesse 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I- Принципите на исламското Банкарство 

Практиките на исламското банкарство обично се проследени до населението на блискиот 

исток кои започнале да се вклучуваат во финансиски трансакции со нивните европски 

колеги за време на средновековната ера. Отпрвин ги користеле истите финансиски 

принципи како Европејците. Меѓутоа, со текот на времето, како што се развиваа трговските 

системи и европските земји почнаа да основаат локални филијали на нивните банки на 

Блискиот Исток, некои од овие банки ги усвоија локалните обичаи во регионот каде што 

беа новоформирани, првенствено финансиски системи без камата кои работеа на метод за 

споделување на добивката и загубата. Со усвојување на овие практики, овие европски банки 

би можеле да им служат и на потребите на локалните бизнисмени кои биле муслимани. 

Почнувајќи од 1960-тите, исламското банкарство се појави и во современиот свет, а од 1975 

година се отворија многу нови банки без камата. Иако повеќето од овие институции беа 

основани во муслиманските земји, исламските банки беа отворени и во Западна Европа во 

раните 1980-ти. 

Првата исламска банка регистрирана како “Штедилницата Мит-Гамр”, e основана во 1963 

година во Египет. Во литературата се сретнува како прв пример на исламско банкарство во 

современиот свет, кога Мит-Гамр позајмуваше пари на нејзините клиенти врз основа на 

споделување на профитот. 

Исламските финансии се засноваат на специфични принципи утврдени од Исламот или 

шеријатот, чии главни извори се Куранот, сунетот и корпусот наречен ал-иџма' 

(претставува консензус на сите муслимански научници за одредено прашање) и ал-кијас 

(студија по аналогија на случаи кои не се експлицитно дефинирани во Куранот и во сунетот 

од муслиманските научници). Оваа серија на принципи за религиозно извлекување 

задолжително треба да се примени во менаџерските процеси на исламските финансиски 

институции и во нивните оперативни инструменти за постигнување одржливи резултати, 

т.е. постигнување економски перформанси во однос на нивните религиозни принципи 

насочени кон постигнување на социјална правда, сфатено како правична распределба на 

богатството во општеството и заштита на интересите на страните во контекстот во кој 

функционираат финансиските институции. Имено, тоа е модел кој се карактеризира со 

промовирање на економски активности кои мора да бидат во согласност и со верските 

принципи на исламот и со конвенционалните закони кои се во сила. Следствено, кога се 

зборува за исламските финансии воопшто и за исламските банки особено, се повикува на 

интегрален и неексклузивен дел од сложениот економски систем, т.е. исламскиот 

економски систем, чии принципи и карактеристики произлегуваат од шеријатот. Овие 

принципи бараат од муслиманскиот верник да преземе економски активности кои ги 

почитуваат прописите на исламот, дефинирани во современи термини како активности 

усогласени со шеријатот, а оттука и да избегнува инвестиции и претприемачки активности 

против вредностите на исламот. 



Како што беше претходно споменато, шеријатот има големо влијание врз исламската 

економија и нејзините правни системи, и затоа исламските банки се обврзани да ги следат 

основните принципи на исламското финансирање, како што е забраната за камата - риба; 

забраната за коцкање и трансакции кои вклучуваат шпекулации - Мајсир и Гарар; кодексот 

на етичко инвестирање - Халал и Харам; и општествената должност за полза на општеството 

– Зекат. 

Исламското банкарство и финансискиот систем постојат за да обезбедат различни 

религиозно прифатливи финансиски услуги за муслиманските заедници. Покрај оваа 

посебна функција, од банкарските и финансиските институции, како и сите други аспекти 

на исламското општество, се очекува „значително да придонесат за постигнување на 

главните социо-економски цели на исламот“. (Chapra 1985). 

 

1. Принципот на распределба на добивката и загубата: 

Принципот на распределба на добивката и загубата претставува еден  од најдобрите 

принципи на исламските финансии каде што партнерите ја делат својата добивка и загуба 

според улогата што ја одиграле во бизнисот. Нема гаранција за стапката на поврат додека 

муслиманите играат улога на партнер, а не на доверител. Бидејќи исламските финансии се 

засноваат на неколку ограничувања и принципи кои не постојат во конвенционалното 

банкарство, развиени се посебни видови финансиски аранжмани за да се усогласат со 

следните принципи: партнерство (Mudarabah), Joint venture-Заедничко вложување 

(Musharakah), Лизингот (Ijarah), Принципот на каматата- Riba, Принципот на споделен 

ризик, Принципот на несигурност/двосмисленост (Gharar), Принципот на коцкање 

(Gambling),  Принципте на забрана на инвестиции во недозволени индустрии, Сукук 

(Исламски обврзници), Исламско Осигурување (Такафул), Зeкат. 

 

         1.1 Партнерство (Mudarabah) 

Мударабах е договор за партнерство за споделување добивка и загуба каде што еден 

партнер (финансиер или раб-ул мал) го обезбедува капиталот на друг партнер (давател на 

работна сила или мудариб) кој е одговорен за управувањето и инвестирањето на капиталот. 

Добивката се дели меѓу страните според однапред договорен сооднос. Мурабаха е еден вид 

договор каде банката купува производ од давателот на стоката и го препродава на 

должникот (купувачот). Иако договорот за Мурабаха е потпишан од две страни: банката и 

должникот (купувачот), во овој договор всушност се вклучени три страни: должникот 

(купувачот) на банката кој може да биде лице или компанија, и продавачот на стоки кој 

може да биде производителот или трговецот и банката која ја игра улогата на посредник 

посредник помеѓу купувачот и продавачот. Во договорот Мурабаха, банката го купува 

производот од продавачот и по додавањето на однапред договорената добивка го 

препродава на својот должник. Може да се тврди дека тоа вклучува камата додека го 

нарекува однапред договорена добивка, но во овој случај тоа е ex-ante добивка. Договорите 



на Мурабаха се широко користени за финансирање на недвижен имот, индустриски 

машини, опрема за широка потрошувачка итн. (Hassan and Lewis 2007). 

 

1.2 Joint venture-Заедничко вложување (Musharakah) 

Мушараках е форма на заедничко вложување каде сите партнери придонесуваат со капитал 

и ја споделуваат добивката и загубата на пропорционална основа. Во договорот Мушараках, 

должникот или заемопримачот на капитал, наместо да бара (пример) стопроцентно 

финансирање од страна на банката, исто така учествува и со сопствен капитал, дури и ако 

неговото учество може да претставува еден процент. Обезбедувачот на капитал е 

пропроционално изложен на износот на капиталот обезбеден од него, од друга страна, 

добивката може да се подели во принцип на однапред утврдени соодноси како 50/50 или 

40/60 и покрај фактот што главниот давател на капитал придонесува повеќе. Договорот 

Мушарака се користи почесто за финансирање на увозот за издавање акредитиви (Siddiqui 

2008). 

Главните типови на овие заеднички вложувања се: 

 Партнерство кое се намалува (Diminishing partnership) - овој тип на потфат 

најчесто се користи за стекнување имоти. Банката и инвеститорот заеднички 

купуваат имот. Последователно, банката постепено го пренесува својот дел од 

капиталот во имотот на инвеститорот во замена за плаќања. 

 Постојана мушарака: Овој тип на заедничко вложување нема конкретен датум на 

завршување и продолжува со работа се додека страните-учеснички се согласат да 

продолжат со работа. Општо земено, се користи за финансирање долгорочни 

проекти. 

 

1.3 Лизингот (Ijarah) 

Во овој тип на финансиски аранжман, закуподавачот (кој мора да го поседува имотот) го 

издава имотот на закупецот во замена за прилив на плаќања за изнајмување и купување, 

што завршува со пренос на сопственоста на имотот на закупецот. 

1.4 Принципот на споделен ризик 

Во финаксиските транасакции, исламското банкарско го промовира споделувањето на 

ризикот. Кога две или повеќе страни ке го делат ризикот следејки ги принципите на 

исламското банкарство, товарот од ризикот ке биде поделен и со намален ефект кај 

инволвираните страни. На овој начин ќе ја подобри и економската активност на државата 

во целина. 

 



       2.  Принципот на каматата - Riba 

Во исламското банкарство употребата, односно пресметката на каматата строго се 

забранува. Имено во цпоредба со конвенционалното банкарство, без разлика на исходот од 

економската активност, лицето/друштвото кое го добива заемот/кредитот треба да ги врати 

парите и каматата (Риба) на заемодавачот. Додека во принципите на исламското 

банкарство, искористувањето на проблемите со кои се соочуваат другите се смета како 

неправедно и истата се забранува. 

      3.  Принципот на несигурност/двосмисленост (Gharar) 

Според исламските финансиски принципи, на муслиманите не им е дозволено да 

учествуваат во двосмислени и несигурни трансакции.  

Врз основа на овие правила, двете страни треба да имаат соодветна контрола врз бизнисот. 

Како и целосните информации треба да се споделат со двете страни, така што добивката и 

загубата ќе бидат подеднакво поделени. 

     4.  Принципот на коцкање (Gambling) 

Во исламот е забрането стекнувањето богатство со зли средства или учеството во коцкање. 

Од друга страна, исламското банкарство работи во принцип на вклучување взаемна 

одговорност и заеднички ризици таканаречен во исламската литература Такафул. 

 

      5.  Принципте на забрана на инвестиции во недозволени индустрии   

Исламските финансии строго се усогласени со шеријатскиот закон. Современите исламски 

финансии се засноваат на голем број забрани кои не се секогаш нелегални во земјите каде 

што работат исламските финансиски институции. Индустриите кои се штетни за 

општеството или имаат закана за општествените одговорности се забранети во исламот 

(Cihak and Hesse 2008). Тие вклучуваат: 

 Плаќање или наплата на камата - Исламот го смета заемот/кредитот со вклучено 

плаќање камата како експлоататорска практика која го фаворизира давателот на 

кредитот на сметка на заемопримачот. Според шеријатскиот закон, каматата е 

лихварство (риба), и преставува забранета категорија. 

 Порнографија. 

 Проституција. 

 Алкохол. 

 Свинско месо. 

 Дрога. 



 Шпекулација (maisir) - Шеријатот строго забранува каква било форма на 

шпекулација или коцкање, која во исламската литература се нарекува маисир. Така 

што исламските финансиски институции не можат да бидат вклучени во договори 

каде што сопственоста на стоката зависи од неизвесен настан во иднина. 

 Несигурност и ризик (гарар) - Правилата на исламските финансии забрануваат 

учество во договори со прекумерен ризик и/или несигурност. Терминот гарар ја 

мери легитимноста на ризикот или несигурноста во инвестициите. Гарар е забележан 

со деривативни договори и кратки продавања, кои се забранети во исламските 

финансии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1: Забрани во исламските финансии 

 

Според исламските финансиски принципи, не смеете да инвестирате во такви индустрии. 

Не можете ни да учествувате во заедничките фондови кои ќе и помогнат на индустријата да 

процвета. 
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Забрани во Исламските 

финансии 

Инвестирање во 
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забранети активности 

Плакање или 

наплата на 

камата 

несигурност и 

ризик 



        6. Сукук (Исламски обврзници) 

Исламските обврзници се сертификати кои се во согласност со шеријатот, поддржани со 

средства и со кои може да се тргува. Според AAOIFI7 Стандард 17 (Организација за 

сметководство и ревизија на исламските финансиски институции), „инвестициските сукуки 

се сертификати со еднаква вредност што претставуваат неподелени акции во сопственост 

на материјални средства, плодоуживање и услуги или во сопственост на средства на 

одредени проекти или посебна инвестициска активност” (Hassan and Lewis 2007). Табела1  

ги опишува разликите помеѓу сукук и конвенционалните обврзници. 

 

Табела 1: Споредба помеѓу Исламските и конвенционалните обврзници (Mardam-Bey 

2007). 

 

Sukuk/Исламски Обврзници Конвенционални обврзници 

Сукук претставува сопственички удели во 

постоечки и/или/добро дефиниран имот 

или капитал а 

Обврзниците претставуваат чиста 

должничка обврска со рок на доспевање. 

Основниот договор за издавање сукук е 

дозволен договор како закуп или слично. 

Во обврзницата, основната врска е заемот 

на пари, што подразбира договор чиј 

предмет е чисто заработување пари на 

пари (камата) 

Основните средства што се монетизирани 

во издавањето на сукук мора да бидат 

исламски дозволени и по нивната природа 

и по употреба, на пр. камионот секогаш би 

бил подобен имот, но не и неговиот закуп 

за дестилерија (места каде се произведуват 

јаки алкохолни пјалоци по пат на 

дестилерија) 

Обврзниците може да се 

издаваат/искористуваат за финансирање на 

речиси секоја цел што е легална во нејзина 

јурисдикција 

Продажбата на сукук претставува 

продажба на дел од имотот/средството 

Продажбата на обврзницата во основа е 

продажба на долг 

Трошоците поврзани со средствата може да 

се товарат на сопствениците на сукук 

Имателите на обврзници не се загрижени 

за трошоците поврзани со средствата 

 

       7. Исламско осигурување (Такафул) 

Зборот Такафул литературно значи взаемна или заедничка гаранција, која практично се 

користи за разбирање на типичното исламско осигурување, обично во форма на Модараба, 

каде учесниците се согласуваат да ги споделат своите загуби со тоа што ќе допринесат со 

периодични премии во форма на инвестиции. (Greuning and Iqbal 2008). За разлика од 

конвенционалните видови на животно осигурување, исламските закони забрануваат 

осигурување на живот, додека другите видови осигурување имаат алтернативи  (Hassan and 

Lewis 2007). Финансиските извештаи на исламските банки се организирани врз основа на 

функционалност. На пример, Табела 3 го претставува билансот на состојба на типична 



исламска банка. На страната на активата, најголемиот дел од ресурсите ѝ служат на банката 

само за ликвидни цели и тие не можат да се инвестираат во договори за акционерски 

капитал, меѓутоа, банките можат да наплатат за тој тип на сметки додека обврските се во 

форма на инвестиции во договори за капитал. Понатаму, структурата на индивидуалните 

биланси може да се разликува во зависност од деловната ориентација, мисијата, 

специфичноста на округот итн. 

 

Табела 2: Теоретски биланс на состојба на исламска банка врз основа на профилот на 

достасување  (Greuning and Iqbal 2008). 

 

Актива  Пасива 

Краткорочни трговски финансирања (Cash , 

murabaha, salam) 

Депозити по видување  (amanah) 

Среднорочни инвестиции (Ijarah , istisna) Инвестициски сметки (murabahah) 

Долгорочно партнерства ( Musharakah) Специјални инвестициски сметки 

(mudarabah, Musharakah) 

Услуги засновани на привизии (joalah, 

kifalah and so forth) 

Резерви 

Не банкарско средство - property Акционерски капитал 

 

 

 

Табела 3 Теоретски биланс на исламска банка врз основа на функсионалност  (Greuning 

and Iqbal 2008) 

 

Актива Пасива 

Готовински Салда Депозити по видување (amanah) 

Средства за финансирање (Mudarabah, 

salaam, ijarah, istisnah 

Инвестициски сметки (murabahah) 

Инвестициски средства (Mudarabah, 

Musharakah) 

Специјални инвестициски сметки 

(mudarabah, Musharakah) 

Услуги засновани на провизии  (joalah, 

kifalah and so forth) 

Резерви 

Небанкарски средства - имот Акционерски Капитал 

 

 

         8. Зeкат  

Зекат е исламски финансиски термин кој се однесува на обврската поединецот да донира 

одреден дел од богатството секоја година во добротворни цели. Зекат е задолжителен 

процес за муслиманите и се смета за форма на обожување. Се вели дека давањето пари на 

сиромашните ја прочистува годишната заработка која е над она што е потребно за да се 

обезбедат основните потреби на едно лице или семејство. 

Некои клучни размислувања за Зекат: 



 Зекат е верска обврска, која им наредува на сите муслимани кои ги исполнуваат 

потребните критериуми секоја година да донираат одреден дел од богатството во 

добротворни цели. 

 Давањето пари на сиромашните се вели дека ја прочистува годишната заработка која 

е над она што е потребно за да се обезбедат основните потреби на едно лице или 

семејство. 

 Зекат се заснова на приходот и вредноста на имотот. Вообичаениот минимален износ 

за оние кои се квалификуваат е 2,5%, или 1/40 од вкупните заштеди и богатство на 

муслиманите. 

 Ако личното богатство е под нисаб (подоле објаснување) во текот на една година, за 

тој период не се должи со зекат. 

 

Нисаб е минималниот износ што мора да го има муслиманот пред да биде обврзан на зекат. 

Нисабот го поставил пророкот Мухамед по стапка еквивалентна на: 87,48 грама злато и 

612,36 грама сребро. 

 

Вредноста на Нисабот (за Дек/2020): (Islamic-relief.uk 2020) 

Употребувајки ја вредноста на среброто (612.36 грама) – приближно £240.05 

Употребувајки ја вредноста на залтото (87.48 грама) – приближно £3,868.37 

 

Компаративна анализа  помеѓу исламското и конвенционалното банкарство 

Разликата помеѓу конвенционалниот и исламскиот банкарски систем е во тоа што, во 

конвенционалниот систем каматата се дава (предветена) со гаранција за отплата и фиксен 

процентуален принос. Спротивно на тоа, во исламскиот систем инвеститорите делат фиксен 

процент од добивката или загубата кога ќе се случи, односно учеството на двете страни 

може да варира во зависност од постигнатата добивка или загуба. Банките добиваат само 

дел од добивката од бизнисот во кој учествуват и во случај на загуба, деловната страна не 

губи ништо во парична смисла, туку се откажува од наградата за своите активности во тој 

период (АИБИМ-Асоцијација на исламски банкарски институции Малезија). Исламската 

банка во суштина е партнер со своите штедачи од една страна и со претприемачите од друга 

страна, кога ги користи средствата на штедачите во продуктивни директни инвестиции во 

споредба со конвенционалната банка која во основа е заемопримач и давател на средства. 

(Suleiman 2001). 

 

Побарувачката за цврсто корпоративно управување е поголема во исламското банкарство 

отколку во конвенционалното. Вообичаено, на штедачите на исламските банки се гледаат 

како на инвеститори во компанијата и покрај фактот што тие не учествуваат во 

управувањето со ризици, ниту ги следат и контролираат менаџерските тимови како 

акционерите. Бидејќи штедачите во исламските банки се повеќе изложени на ризик од 

штедачите во конвенционалните банки, заштитата на нивните права бара ефикасни тела на 

управување на исламските банки. Поради посебната договорна форма на банкарство, 

механизмите за корпоративно управување за банките треба да ги опфатат штедачите, како 

и акционерите  (Arun and Turner 2003). 

 



Разликите во корпоративното управување може да се најдат во форма на шеријатски одбори 

во исламските банки. Примарната улога на шеријатскиот одбор е да се осигура дека 

деловните активности на банката се усогласени со исламскиот закон. Освен шеријатскиот 

одбор, другите структури на корпоративно управување се речиси исти како и 

конвенционалните банки. Типична структура на управување на конвенционалните и 

исламските банки е прикажана на Слика 2. 

 

Графикон 2 : Стилизирани структури на управување на конвенционални и исламски 

банки (Hassan and Lewis 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорноста на шеријатскиот одбор за следење и проверка на сомнителните бизниси бара 

јасност на улогата на шеријатскиот одбор. Затоа, ААОИФИ (Организација за сметководство 

и ревизија на исламските финансиски институции) ги издале стандардите за управување на 

шеријатскиот одбор кои го вклучуваат неговото именување, состав и извештаи. 

Авторите (Ahmad and Hassan 2007), посочуваат дека исламскиот банкарски систем треба да 

биде посоцијален во споредба со конвенционалното банкарство бидејќи исламските банки 

имаат филозофски цели како што се интегрирање на моралните вредности со економските 

активности, способноста да се обезбеди кредит на оние кои имаат талент и да се постигне 

хармонија во општеството итн. Притисокот од општеството и строгоста на шеријатскиот 

одбор бара исламските банки да бидат ангажирани во општествени активности. Табела 3 ги 

објаснува филозофските разлики помеѓу конвенционалното и исламското банкарство. На 

пример, од гледна точка на деловната политика конвенционалните банки се поставени да ја 

максимизираат вредноста на акционерите како нивна главна задача, а наспроти тоа, 

Менаџмент 

иматели на 

инвестициски сметки 

Сопственици/акс

ионери 
Менаџмент 

Шеријатски 

Борд 

конкуренција 

Генерално трговско право и 

банкарска регулатива  

Акционери 

Штедачи 

Конкуренција 

Генерално трговско право и банкарска 

регулатива  

 

Специфично Исламско право ни 

регулации 



исламските банки имаат двојни цели: спроведување на целите на исламскиот закон и 

остварување профит. Оваа имплементација на исламските закони (Ризик за усогласеност со 

шеријатот) е тешка во различни регулаторни и конкурентни средини и всушност може да 

ги направи исламските банки поризични бидејќи одржувањето на довербата на штедачите 

и инвеститорите е тешко поради ризикот од усогласеност со шеријатот. 

 

Табела 4: Фундаментални разлики помеѓу исламското и конвенционалното банкарство 

(Ahmad and Hassan 2007) 

No Исламско Банкарство   Конвенционално Банкарство 

1 Напреден чекор кон постигнувањето на исламскиот 

економски финансиски систем 

Дел од капиталистичките , базирани 

на камати 

2 Исламското банкарство е посветено на спроведување 

на финансирање ориентирано кон благосостојба 

Нема таква посветеност; ги 

прошируваат принципите на 

угнетување и експлоатација 

3 Основата на деловната политика е социо-

економското издигнување на обесправените групи на 

општеството, а истовремено има двојна цел: 
спроведување на целите на шеријатот и профит. 

Профитот е главната цел на бизнисот 

или должноста е да се максимизира 

вредноста на акционерите 

4 Подготовка и имплементација на инвестициски 
планови за намалување на нееднаквоста во 

приходите и разликите во богатството меѓу богатите 

и сиромашните 

Тоа го зголемува јазот бидејќи сите 
планови се извадени за богатите 

5 Каматата и лихварството се избегнуваат на сите 
нивоа на финансиски трансакции 

Основата на сите финансиски 
трансакции се каматите и 

лихварството на високо ниво на 

употребување 

6 Депонентите го носат ризикот, нема потреба од 

осигурување на депозитите 

Депонентите не сносат никаков 

ризик, па и полошо на тоа, банката е 

наклонета кон повратна главнина со 

загарантиран износ на камата 

7 Односот меѓу штедачите и претприемачите е 

пријателски и кооперативен 

Однос доверител-должник 

8 Се разгледуваат социјално потребни инвестициски 
проекти 

Проектите под одредено ниво на 
камата не се разгледуваат 

9 Исламските банки стануваат партнери во бизнисот на 
клиентот откако ќе го санкционираат кредитот и 

загубата 

Не сносат никаква загуба на клиентот 

10 Исламските банки можат да апсорбираат секој 

ендоген или егзоген шок 

Не може да апсорбира никаков шок 

поради ex-ante посветеноста 
 

11 Меѓубанкарските трансакции се на основа на 

споделување на добивката и загубата 

На основа на камата и да се создаде 

необичен балон на пазарот, односно 

претерано зголемување на стапката 
на пари  

12 Исламските банки работат под надзор на 
шеријатските надзорни одбори 

Нема Таков Надзор 



13 Пониска стапка на морален хазард проблем поради 
добрите односи помеѓу банката и клиентите 

Проблем со висока морална опасност 
бидејќи врската се заснова само на 

парични трансакции 

14 Избегнува финансиски активности поврзани со 

шпекулации 

Главните функции се поврзани со 

шпекулации 

15 Банката плаќа зекат на приходот и ги инспирира 
клиентите да плаќаат зекат, што обезбедува 

прераспределба на приходот во корист на 

сиромашните 

Нема зекат систем за доброто на 
сиромашните 

16 Исламските банки продаваат и купуваат девизи на 

лице место ( Spot basis) 

Спот и фровард се користат и двете 

 

Предмет, цели и методологија на истражување 

 

Предмет на истражувањето 

 

Исламското банкарство, претставува специфичичен банкарски модел кој се 

разликува од конвенционалниот банкарски систем во повеке димензии. Иако овој модел не 

се практикува во Република Северна Македонија, односно согласно законот за банки 

функсионират само банки од конвенционалниот финансиски модел, во овој истражувачки 

труд ќе биде спроведена компаративна анализа  и ќе се потенцираат разликите меѓу 

исламското и двете банкарски системи , спецификите и рицнипите на Исламското 

банкарство, етичкиот пристап во бизнис правење како и општествената одговорност на 

исламското банкарство преку посебни модели на распределба на ризикиот и тн.   

Поаѓајќи од спеицифичноста на исламскиот банкарски модел , предмет на 

истражување во овој труд е да се идентификуваат принципите на работење и спецификите 

на Исламското банкарство , разликите на овој модел со банкарскито модел во Република 

Северна Македонија  

 

Цели на истражувањето 

Основна цел на истражување на овој труд е да се идентификуваат спецификите на 

Исламскиот банкарски систем, принципите на работење и да се направи компаративна 

анализа на исламскиот банкарски модел со конвенционалниот банкарски модел преку 

употреба на соодветна методологија на анализа.  

Посебен акцент при истражувањето ќе биде ставен врз анализа на основните 

оперативни принципи на кои што се темели исламското банкарство, и тоа: споделување на 

добивката и загубата, заедничка распределба на ризик, риба камата), гхарар/двосмисленост- 

несигурност (contractual ambiguity), пристапот кон коцкањето (gambling), не се доволуват 

инвестиции во забранети индустрии, исламски обврзници-сукук, исламско осигурување - 

такафул, зекат. 

Врз основа на спроведената анализа во овој труд ќе се даде осврт на автентичниот 

исламски финансиски систем и како истиот може да биде алтернативен начин за водење 

финансиски бизнис во различни јурисдикции со посебен акцент на Република Северна 

Македонија. 



 

Хипотези на истражувањето 

 

Главна хипотеза: “Постои суштинска разлика измеѓу моделот на исламскиото 

банкарство и конвенционалното банкарство и нивните прицнипи на правење бизнис“.  

Главната хипотеза може да се реализира преку следниве посебни хипотези: 

- Да се идентификуват принципите на работење на исламското банкарство; 

- Да се идентификуват разликите меѓу конвенционалниот и исламскиот банкарски 

систем; 

- Да се согледаат можностите за имплементација на моделот на исламско банарство 

во Република Северна Македонија. 

 

Методи на истражувањето 

 

Методите на истражување се во голема мера детерминирани од предметот на 

истражување.  

Истражувањето ќе биде направено врз основа на научно – теоретски сознанија, 

релевантна литература од повеќе извори (е-книги, стручни и научни трудови, извештаи од 

регулаторни тела, студии од истражувања и сл.) и современата деловна пракса. 

За анализа на податоците, ќе бидат применети две научни методи: дескриптивна и 

компаративна . 

Со примена на овие методи, можно е валидно остварување на научната цел на 

истражувањето. 

 

 

 

 

 

 

 

Заклучок 

Имајќи ги предвид наодите од овој истражувачки труд, може да се заклучи дека принципите 

на исламските финансии ги водат луѓето и бизнисите да инвестираат во индустрија која ќе 

ни помогне да ги постигнеме финансиските и социјалните цели кои се одредени од исламот. 



Исламските финансиски принципи се дизајнирани да ја направат економијата успешна. Во 

суштина, тоа е начин да ги заштедиме нашите пари од инвестирање на погрешен пат. 

Исламските финансии нудат различни договори со специфични инвестиции кои се без 

камата. Тоа се Мудараба, Мушарака, Истисна, Иџара. И покрај тоа што може да изгледа 

како интерес за овие деловни трансакции во реалноста, тој работи повеќе на партнерска 

основа. Една од најважните карактеристики на исламското банкарство е тоа што работи врз 

основа на споделување на добивката и загубата. Овие карактеристики ги прават исламските 

банки и капиталот особено помалку ризични, со што се зголемува неговата финансиска 

одржливост. Постојат повеќе емпириски докази кои сугерираат дека исламските банки се 

поодржливи на пазарните флуктуации, особено по неодамнешната финансиска криза. 

Поради неговите принципи на работа, некои големи економии во светот почнаа да 

имплементираат и развиваат нов банкарски сегмент. 

Исламското банкарство е релативно нов концепт во централните и европските земји, додека 

западноевропските економии веќе користат исламски производи. На прашањето како 

земјите од ЦИЕ, имајќи ја предвид и Република Северна Македонија, можат да имаат корист 

од исламските производи, муслиманската популација е релативно значителна во земјите од 

ЦИЕ, но поставувањето исламски прозорец сигурно ќе привлече нови клиенти. Во лизинг 

и градежна трансакција, земјите од ЦИЕ може да се потпрат на договорите на Ијара и 

Истина. Поголемиот дел од финансиските договори во исламските банки се ориентирани 

кон трговијата, што им овозможува на банките и компаниите да не се потпираат прекумерно 

на долг или да го финансираат долгот со долг, што според мнозинството економисти се 

смета за главни аспекти на кризата, згора на тоа се движи заедно со економскиот раст. 

Конвенционалните банки можат да издвојуваат средства и во име на исламските банки 

можат да се вклучат во инвестиции кои се етички дозволени. 

Имено, поставувањето исламски прозорец ќе биде од корист не само за муслиманското 

население во Европа, туку и за немуслиманите кои може да тргуваат и да го користат 

подеднакво бенефитите од ова банкарство, односно социјалната благосостојба и еднаквоста 

во општеството. 
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