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BANK: Islams regler for renter kan være forvirrende for 
mange. Her en bank i Dubai. FOTO: KARIM SAHIB, AFP/NTB SCANPIX
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Hvordan kan islam-
ske banker tjene 
penger uten å ta 
renter, og hva er 
såkalte sharialån?

I likhet med andre religio-
ner har islam normer som 
fordømmer ågervirksom-
het. Blant islamske lærde 
er forbudet mot riba stort 
sett forstått som et forbud 
mot renter generelt. 
Begrunnelsen er moralsk: 
Den som trenger å låne 
penger, er dårligere stilt 
enn utlåneren. Aller helst 
burde utlåneren gi bort 
pengene som almisser. Det 
er også tilforlatelig å låne 
ut penger uten renter. Om 
man derimot tar renter, vil 
ulikheten mellom fattig og 
rik øke. I verste fall kan 
renter gjøre låntakeren til 
gjeldsslave. Å ta renter 
korrumperer også utlåne-
ren, som fristes til å søke 
rikdom for rikdommens 
skyld og dermed står i fare 
for å bli grisk og egoistisk.

Forbudet mot renter er 
ikke et generelt forbud 
mot å tjene penger gjen-
nom investering eller 
sparing. Risikodeling er et 
grunnleggende prinsipp i 
islamsk finans. Hvis man 
skal tjene penger ved å 
låne ut penger, bør man ta 
del i risikoen ved investe-
ringen. Eventuelle tap og 
gevinster deles mellom 
utlåner og låntaker. Derfor 
har det vokst fram en egen 
islamsk finanssektor, med 
det mange kaller sharia-
banker.

Hvordan ser så islamsk 

finans ut i praksis? Det er 
ulike måter for banken å 
involvere seg i et utlån på. 
La oss si at du ønsker å 
kjøpe et hus. Det vanligste 
er at banken kjøper huset 
og selger det videre til et 
høyere beløp, som kan 
betales i avdrag. Denne 
ordningen kalles mura-
baha. Alternativt kan 
banken beholde eierska-
pet til huset og leie det ut 
til kunden, gjerne med en 
avtale om at kunden 
kjøper huset når leieperio-
den er over (ijara).

Det fins også islamske 
spareprodukter (sukuk) 
hvor den som ønsker å 
spare penger formelt sett 
blir eier enten av andres 
gjeld eller deler av et 
prosjekt, gjerne formidlet 
av banken. Banken kan da 
ta betalt for å administrere 
investeringene, mot en 
målsetting om en viss 
avkastning for kunden. Et 
annet viktig prinsipp i 
islamsk finans er at 
investeringene ikke kan 
gjelde ting som er forbudt 
i islam, som alkohol, 
svinekjøtt, gambling og 
porno.

For mange, også 
islamske lærde, likner 
disse ordningene faretru-
ende mye på ordinære 
renter, uten reell risikode-
ling mellom partene. I 
2002 ble det islamske rådet 
for finansielle tjenester, 
IFSB, opprettet for å 
utvikle internasjonale 
standarder for sektoren. 
Tross kontroverser er 
bransjen i vekst interna-
sjonalt. I 2014 var den 
samlede verdien på 
islamske finansprodukter 
anslått til å utgjøre én 
prosent av verdens 
verdipapirer, men veksten 
er langt høyere enn for 
resten av økonomien. 
Norske muslimer må 
imidlertid fortsatt klare 
seg uten egne sharialån.
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lu taflaks n Produksjonen øker ikke

aks med laks
kan økes, sier Gaard.

Regjeringen har satt som 
mål å mangedoble den nor-
ske eksporten av oppdretts-
laks til fem millioner tonn i 
2050. Det tilsvarer en årlig 
økning på omkring fem pro-
sent.

– Vi ligger på etterskudd 
til å nå dette målet, og ingen 
ting tyder heller på 
at produksjonen vil 
øke de kommende 
par årene, sier 
Gaard.

Ifølge fiskeanaly-
tikeren kan ikke 
næringen sammen-
lignes med oljen i 
dag, men utelukker 
ikke at de svulstige 
spådommene om 
den nye oljen kan 
slå til på sikt.

– Ser man bak-
over, er veksten 
svak, men dersom 
man klarer å fem–
seks-doble nærin-
gen så kan man be-
gynne å snakke om 
den nye oljen. Det er 

imidlertid langt inne i fram-
tida, men dersom man me-
ner alvor bør man begynne 
snart, sier Gaard.

Lav sysselsetting
Ifølge Statistisk sentralbyrå 
var det sysselsatt 8630 hav-
bruksarbeidere i 2014. Det er 
en økning på 78 fra 2009. Til 

sammenlikning var 
det i 2014 13.770 
operatører innen 
boring, en av flere 
yrkesgrupper innen 
oljenæringen.

– Generelt er det 
lite folk ansatt 
innen laks. Man 
trenger lite folk for 
å passe på en mer-
de, og med vekst på 
null eller et par pro-
sent trenger man 
ikke å ansette flere 
folk, sier Gaard.

Fordi den siste 
tids laksefest skyl-
des rekordpriser, er 
den også utsatt der-
som prisene synker.

– Det ene man 

frykter er at luseproblemet 
vil bli løst slik at tilbudet av 
fisk øker drastisk. Det andre 
er at krona styrker seg. Helst 
skal ikke dette skje samtidig 
for da blir fallet kraftig, sier 
Gaard.

– Jeg vet ikke når det 
skjer, men det er litt naivt å 
tro at det aldri vil skje. Få 
trodde heller ikke at olje-
prisen skulle nå 30 dollar 
fatet, sier Gaard.

Geir Ove Ystmark, admi-
nistrerende direktør i Sjø-
mat Norge, sier at det ikke 
vil bli volumvekst før luse-
problemet kommer under 
kontroll.

– Vi er overbevist om at 
det mulig å nå målet om en 
mangedobling av produk-
sjonen innen 2050. Det leg-
ges ned betydelig innsats i 
ikke-medikamelle metoder 
mot lakselus som vil gi re-
sultater. I tillegg er det lyst 
ut utviklingskonsesjoner for 
nye teknologiske metoder 
som oppdrett på havet, sier 
han.
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