Islamitische Economie
De Islamitische rijk strekte zich uit, in het westen van Andalusië (Spanje) en in het verre oosten in Indonesië.
Dat was het hoogtepunt van de Islamitische gouden eeuw.
De “Zijde Route” was niet zozeer een weg, maar meer een netwerk van handelaars die langs
die route allerlei lokale en internationale producten verhandelden. Zoals de naam
al zegt werd er onder andere zijde uit China verhandelt.
Ook andere goederen werden verhandeld langs de route zoals papier, katoen en
jade uit China, uit West-Afrika goud, ivoor en juwelen. En uit West-Azië glas, zilver, ivoor en kleding.
Elders in het Islamitische rijk was er ook een lucratieve route ontstaan namelijk van
Egypte naar India via het Arabische schiereiland. Vanuit de Mediterranen en Afrika
werden goud, glas en ivoor per schip vervoerd naar India, waar ze vervolgens geruild
werden voor kaneel, wierook, zwarte peper, suiker en andere specerijen.
De Islam is een complete religie, die ook leefregels hanteert betreffende geld en economie.
Zodoende moet men in de Islamitische economieën ook deze regels in acht nemen.
Rechtvaardig en eerlijk handelen bij handelstransacties en alle economische activiteiten.
Bijvoorbeeld het niet nemen noch betalen van rente en ook het betalen van Zakat als reiniging
van rijkdom.
Enkele elementen die destijds gebruikt werden in de moslim zakenwereld waren:
Het Hawala systeem een soortgelijke ‘ Western Union’, een geldovermakingsysteem, die
destijds uiterst betrouwbaar was. Dit systeem had zijn basis in eer en vertrouwen, waarbij
het enorme handelsnetwerk van de moslims grote sommen geld naar elkaar overmaakten
in alle delen van de moslim wereld. Hedendaags is dit systeem nog steeds in bepaalde
delen van de wereld informeel in werking gebaseerd op dezelfde principes.
Het Waqf is een soort fonds die behoeftige voorzag van Sadaqah (liefdadigheids gelden),
zoals scholen, weeshuizen, gaarkeukens, ziekenhuizen etc.
Het Musharakah is net als het westerse principe van “joint venture”, waarbij twee of
meerdere partijen met geld, goederen of diensten, een gemeenschappelijk doel,
meestal met winst streven.

“Hierbij speelde economie en handel een grote rol.
De moslims hadden historisch
gezien naast religieuze banden ook handelsbanden,
dit was onder andere sterk vertegenwoordigd
in de welbekende ´´Zijde Route´´ waarbij het Noorden
van het Islamitische Rijk
(Tajikistan, Oezbekistan, Iran, Irak, Syrië, Libanon)
en China doorvoerde naar Europa. ”
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