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PORÓWNANIE DZIAŁANIA BANKÓW ISLAMSKICH 
I KONWENCJONALNYCH – PRZYPADEK 
ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH

Streszczenie: Jednym z efektów ostatniego kryzysu jest wzrost zainteresowania bankowo-
ścią islamską jako potencjalną alternatywą dla tradycyjnej bankowości komercyjnej (tzw. 
bankowości konwencjonalnej). Próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność 
islamskiego modelu działania banków może być przeprowadzona przez porównanie najważ-
niejszych danych finansowych obu grup banków. Niniejsze rozważania są taką próbą doko-
naną na bankach islamskich i konwencjonalnych działających w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich w latach 2007-2011. Na podstawie przeanalizowanych danych można stwierdzić, 
że banki islamskie odnotowały gorsze wyniki we wszystkich badanych wymiarach.

Słowa kluczowe: finanse islamskie, bankowość islamska, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

1. Wstęp

Istotą bankowości islamskiej jest przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów 
zgodnie z zasadami islamu1. Różnice między bankowością islamską a konwencjo-
nalną są zatem konsekwencją restrykcyjnych reguł religijnych, którym każdy bank 
chcący prowadzić swoją działalność zgodnie z islamem musi się podporządkować2. 
Do najważniejszych zasad sharīʿatu odnoszących się do bankowości islamskiej nale-
żą3: zakaz riba (ءابر), zakaz gharar (ررغ), zakaz maisir رسيم)), obowiązek dotrzy-
mywania umów oraz zasada, że niedopuszczalne jest uzyskiwanie zysku bez pono-
szenia ryzyka. Ponadto muzułmanie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej 
związanej z produkcją i dystrybucją alkoholu, tytoniu, narkotyków, pornografii oraz 

1 Rozróżnienie na banki konwencjonalne i islamskie ma charakter funkcjonalny, a nie teryto-
rialny. Taki podział obecny jest już w polskiej literaturze przedmiotu, zob. np. A.M. Bonca, Islamskie 
instrumenty finansowe, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

2 Jednak większość z tych uregulowań nie jest sformułowana wprost i nie odnosi się bezpośrednio 
do bankowości, ale wynikają z zasady qijas (سايق), która zobowiązuje do wyszukania sytuacji podob-
nej, regulowanej przez sharīʿat, a następnie próby zastosowania podanego rozwiązania lub rozwiąza-
nia zgodnego z duchem tego prawa religijnego. A. Hourani, Historia Arabów,Wydawnictwo Marabut, 
Gdańsk 1995, s. 112-120.

3 Zasady te są szczegółowo opisane w polskiej literaturze przedmiotu (np. A.M. Bonca, wyd. cyt., 
s. 36 i nast.), stąd w tym miejscu zostaną jedynie wymienione.
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wieprzowiny, wspierać jej ani w żaden inny sposób angażować się w nią. Ogranicze-
nia wynikające z norm religijnych zdeterminowały specyfikę działalności banków 
islamskich, w tym wymusiły powstanie nowych, różnych od konwencjonalnych in-
strumentów finansowych.

Mimo że bezpośrednich źródeł powstania banków islamskich należy upatrywać 
w religii Mahometa, warto zadać pytanie, czy z perspektywy niemuzułmanina, są one 
alternatywą dla konwencjonalnych banków. Pytanie to można uszczegółowić w kie-
runku, czy w czasach kryzysu bankowość islamska poradziła sobie lepiej niż banko-
wość konwencjonalna? Celem podjętych tu rozważań będzie próba odpowiedzi na 
drugie pytanie. Na początku przypomniane zostaną główne różnice w rozumieniu 
produktów kredytowych oraz depozytowych między bankami konwencjonalnymi 
a islamskimi4. Następnie poddane analizie zostaną funkcjonujące w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich w latach 2007-2011 banki reprezentujące oba modele. Jako 
uzupełnienie najprostsze miary efektywności działania banków islamskich zostaną 
odniesione do analogicznych wskaźników dla funkcjonujących w Polsce banków 
komercyjnych.

2. Islamskie instrumenty finansujące i depozytowe

Oferowane w ramach bankowości islamskiej instrumenty finansujące dzielą się na 
dwie podstawowe grupy5: instrumenty dzielenia zysków i strat, określane najczę-
ściej jako PLS (profit and losssharing), oraz instrumenty, w których tylko jedna 
strona bierze na siebie ciężar potencjalnych strat – non-PLS6. Do instrumentów  
z grupy PLS należą: mudaraba ( ), musharaka (ةكراشملا) oraz muzar’a 
 Geneza powstania tych instrumentów wiąże się bezpośrednio z zakazem .(ةعرازملا)
udzielania pożyczek na procent (riba). Ustalana ex ante stopa procentowa, jaka jest 
stosowana w konwencjonalnej bankowości, jest tu zastąpiona niepewną i wyliczoną 
ex post stopą zwrotu, zależącą od wcześniej uzgodnionego stosunku, w jakim strony 
podzielą się zyskami lub stratami7. Drugi typ to instrumenty non-PLS8. Odmiennie 

4 Różnice te mają charakter drugorzędny a nie istotowy, jednak decydują o specyfice bankowości 
islamskiej. Zob. P. Karaś, T. Kutrzeba, Porównanie islamskich i zachodnich instrumentów finansowych 
na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty 
Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. I. Pyka, J. Cichorska, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, nr 105, s. 359-367.

5 Instrumenty te są już opisane w literaturze przedmiotu (np. M.A. Bonca, wyd. cyt.), dlatego  
w tym miejscu zostaną jedynie wymienione.

6 V. Sundararajan, L. Errico, Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial 
System: Key Issues in Risk Management and Challanges Ahead, IMF Working Paper 02/192, Novem-
ber 2002, s. 3; B.S. Chong, M. Liu, Islamic banking: Interest-free or interest-based?, “Pacific-Basin 
Finance Journal”, 17 (2009, 02/192), s. 128.

7 D. El-Hawary, W. Grais, Z. Iqbal, Regulating Islamic Financial Institutions, World Bank Policy 
Research Working Pape, 2004, 3227, s. 25.

8 S.A. Shaikh, A Brief Review & Introduction to Practiced Islamic Banking & Finance, www.
islamiceconomics.viviti.com [dostęp 15 X 2012].
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niż w wypadku PLS, ostateczna stopa zwrotu jest w zasadzie znana już wcześniej, 
choć sposób jej ustalania jest inny niż w bankach konwencjonalnych. Do instrumen-
tów non-PLS należą: salam (ملسلا عيب), muqarada (ةدراقملا), sukuk (كوكص), mu-
rabaha (ةحبارملا), istisna (عانصتسالا), ijara(ةراجالا), qard al-hasan (ضرقلا 
.(قروتلا) oraz tawarruq ,(نسحلا

Usługi depozytowe są świadczone w dwóch formach: rachunków bieżących  
i kont inwestycyjnych. Rachunki bieżące są oparte na zasadzie wadi’ah (ةعضاو), 
która zobowiązuje bank do przechowania powierzonej kwoty i jej zwrotu w peł-
nej wysokości na żądanie deponującego9. Konta inwestycyjne służą pomnażaniu 
środków. Opierają się najczęściej na kontrakcie mudaraba, w którym bank zarządza 
środkami, a na koniec każdego miesiąca dzieli, we wcześniej ustalonym stosunku, 
zyski lub straty10. Konta inwestycyjne można podzielić na dwa typy: (a) ograniczone 
konto inwestycyjne – inwestor sam wybiera spośród puli projektów prezentowanych 
przez bank te, w które chce inwestować. Wyniki konta są ściśle powiązane z wyni-
kami konkretnego projektu oraz (b) nieograniczone konto inwestycyjne11 – środki  
z konta są dodawane do ogólnej puli środków, które bank przeznacza na inwesty-
cje w projekty zgodne z sharīʿatem12. W praktyce z dużą dozą prawdopodobień-
stwa można przewidzieć, jak będą kształtować się dochody z takiego konta. Wiele 
banków13 podaje procentowe zyski, jakie przynosiły oszczędności zgromadzone na 
kontach inwestycyjnych we wcześniejszych miesiącach14.

Przedstawiona specyfika oferty produktowej bankowości islamskiej skłania do 
postawienia pytania, jak ta oferta przekłada się funkcjonowanie banków opartych na 
wytycznych religii muzułmańskiej?

9 W teorii rachunki te są nieoprocentowane i nie przynoszą posiadaczowi żadnych zysków.  
W praktyce islamskie banki starają się zachęcać do otwierania tego typu kont, osoby trzymające na 
nich środki hibah (ةبه) nagradzając „prezentami”, które odzwierciedlają zyski uzyskane przez bank 
z ich lokowania. Islamskie prawo nie zabrania takich praktyk, o ile nie są one przedmiotem umo-
wy. Akceptację tak rozumianego hibah zatwierdziła np. malezyjska rada ds. sharīʿi’atu. Orzeczenie 
dostępne on-line: http://www.mifc.com/index.php?ch=menu_know_ftw&pg=menu_know_ftw_re-
so&ac=514&mode=view [dostęp 15 X 2012].

10 Według Beng Soon Chong i Ming-Hua Liu nie da się stwierdzić związku między wysokością 
stóp zwrotu z kont oszczędnościowych a zyskami banków pochodzącymi z obracania kapitałem pozy-
skanym z kont oszczędnościowych (B.S. Chong, M. Liu, wyd. cyt.).

11 Lebanese Islamic Bank, Investment Account, http://www.lebaneseislamicbank.com.lb [dostęp 
15 X 2012].

12 U.M. Chapra, K.Tariqullah, Regulation and Supervision of Islamic Bank, Islamic Development 
Bank Occasional Paper 3, Jeddah 2000, s. 11.

13 Jako przykład można podać Sharijah Islamic Bank ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
informacje dostępne on-line: http://www.sib.ae/en/retail-banking/saving-account.html [dostęp 15 X 
2012].

14 Wydaje się, że ich wahania nie są znacząco wyższe niż w przypadku oprocentowania kont 
oszczędnościowych w bankach konwencjonalnych, ale nie istnieją dane pozwalające to jednoznacznie 
stwierdzić.
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3. Porównanie funkcjonowania banków islamskich  
i konwencjonalnych w latach 2007-2011  
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają jeden z najlepiej rozwiniętych rynków finanso-
wych na Bliskim Wschodzie. Łączne aktywa banków w 2011 r. osiągnęły 450 mi-
liardów dolarów, a udział islamskich banków w ogóle aktywów wynosił 16,7%15. Na 
giełdach w Dubaju (Dubai Financial Market) oraz Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities 
Exchange) jest notowanych 26 banków16. Część z nich działa w obszarze bankowo-
ści komercyjnej, część jest bankami islamskimi, pozostałe funkcjonują na obu ryn-
kach. Ze względu na tę różnorodność rynek ten wydaje się odpowiedni do pokaza-
nia, jak w rzeczywistości radzą sobie islamskie banki na tle konkurencji17.

Spośród banków notowanych na ww. giełdach zostały wybrane wszystkie te, 
które funkcjonują wyłącznie albo jako banki islamskie, albo konwencjonalne18.  
W efekcie zostało wyodrębnionych 9 banków islamskich oraz 5 konwencjonalnych 
(pełną listę zawiera tab. 1). Analiza została przeprowadzona na podstawie sprawo- 
zdań finansowych banków za lata 2007-201119. Sprawozdania finansowe banków is-
lamskich zasadniczo nie różnią się od tych, które są przygotowywane i prezentowa-
ne przez banki konwencjonalne. Niektóre banki islamskie, przedstawiając rachunek 
zysków i strat, zamiast pozycji „wynik z tytułu odsetek” wykazują przychody, jakie 
przyniosły odpowiednio pogrupowane islamskie instrumenty finansowe, jednakże 
nie jest to regułą. Podobnie prezentując aktywa, zamiast pozycji określających war-
tość udzielonych pożyczek część islamskich banków przedstawia ilość środków udo-
stępnionych klientom przy wykorzystaniu islamskich instrumentów finansowych.

Aktywa wybranych islamskich banków w roku 2007, a więc na początku anali-
zowanego okresu, wynosiły 183,71 miliardów AED, natomiast 5 banków konwen-
cjonalnych 37,15 miliarda AED20. Od tego czasu można zaobserwować wzrost war-

15 Islamska bankowość ma większy procentowy udział w kilku krajach regionu, m.in. w: Arabii 
Saudyjskiej (49%), Kuwejcie (33%) czy w Katarze (23%), jednakże rynki te są zdecydowanie mniej-
sze. Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013: Growing Beyond DNA 
of Successful Transformation, dostępny online, www.ey.com [dostęp 15 III 2013]. 

16 Stan na 14 I 2013 r. Strony internetowe tych giełd to odpowiednio: www.dfm.co.ae oraz www.
adx.ae.

17 Mimo że w polskiej literaturze przedmiotu można znaleźć prace badawcze nt. kondycji ban-
ków islamskich (zob. A. Jurkowska, Kryzys finansowy lat 2008-2009 a kondycja finansowa banków 
islamskich, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach, red. I. Pyka, J. Cichorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice 2012, nr 105, s. 333-340), to cechą wyróżniającą niniejszą analizę jest oparcie na danych 
dotyczących indywidualnych banków.

18 Analiza pomija banki działające w obu obszarach, ponieważ ich sprawozdania finansowe nie 
pozwalają określić wpływu działalności zgodnej z sharīʿatem na całokształt wyników.

19 Sprawozdania są dostępne on-line na stronach internetowych obu giełd. Okres analizy wybrano 
ze względu na dostępność danych oraz fakt, że obejmuje lata globalnego kryzysu finansowego.

20 Waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich 1 AED (dirham) = ok. 0,9 PLN, według kursu na 
31 XII 2011 (http://waluty.onet.pl/aed-dirham-zjednoczone-emiraty-arabskie,18910,822,0,151,pro-
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tości aktywów w obu grupach. Aktywa banków islamskich rosły rocznie średnio 
o 8,13%, w czasie gdy aktywa banków konwencjonalnych o 10,60%.

Tabela 1. Lista banków poddanych analizie oraz wielkość danego banku na tle badanej grupy 
mierzona udziałem aktywów tego banku w aktywach grupy w roku 2011

Banki islamskie Banki konwencjonalne
Abu Dhabi Islamic Bank 29,60% Arab Emirates Investment Bank 2,62%
Ajman Bank* 1,59% Commercial Bank International 20,51%
Bank of Sharjah 8,34% Finance House 5,96%
Dubai Islamic Bank 36,07% National Bank of Fujairah 26,83%
EmiratesIslamic bank 8,55% National Bank of Ras Al Khaimah 44,08%
Gulf Finance House 0,33%   
Invest Bank 4,14%   
Sharjah Islamic Bank 7,06%   
United Arab Bank 4,31%   
Razem 100,00% Razem 100,00%

* Ze względu na dostępność danych analiza objęła lata 2008-2011.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z giełd w Abu Dhabi i Dubaju (stan na 14 I 2013 
roku).

Tabela 2. Podstawowe dane finansowe dotyczące grup badanych banków (mld AED)

2007 2008 2009 2010 2011
aktywa

Banki islamskie 183,71 223,93 227,95 257,46 251,14
Banki konwencjonalne 37,15 40,78 43,32 50,27 55,59

depozyty
Banki islamskie 131,41 155,05 166,35 183,00 179,98
Banki konwencjonalne 24,43 27,36 31,79 36,51 39,58

kapitał własny
Banki islamskie 25,82 37,92 32,34 35,04 35,22
Banki konwencjonalne 6,24 6,15 6,91 7,99 9,21

przychody
Banki islamskie 13,00 13,54 13,78 14,10 14,33
Banki konwencjonalne 3,23 4,12 4,36 4,85 5,20

zysk
Banki islamskie 5,07 4,00 2,00 2,58 2,92
Banki konwencjonalne 1,28 1,06 1,01 1,33 1,63

Źródło: jak w tab. 1.

file-waluta-nbp). Ze względu na pominięcie w badaniach banków, które łączą działalność islamską 
z konwencjonalną (banki te zajmują się przede wszystkim działalnością konwencjonalną, a operacje 
prowadzone zgodnie z sharīʿiatem są najczęściej jedynie dodatkiem), bezwzględne wartości danych 
liczbowych są z reguły wyższe w odniesieniu do banków islamskich, mimo zdecydowanie większego 
udziału aktywów finansowanych bankowością konwencjonalną niż islamską.



Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych… 183

Na uwagę zasługuje większa zmienność przyrostu sumy bilansowej w bankach 
islamskich niż w konwencjonalnych. Największy wzrost islamskie banki zano-
towały w roku 2008 (o 21,90%), natomiast konwencjonalne w 2010 (o 16,06%).  
Z drugiej strony w roku 2011 suma bilansowa banków islamskich uległa zmniej-
szeniu w porównaniu z rokiem poprzednim; analogiczne zjawisko nie wystąpiło  
w grupie banków konwencjonalnych. Podstawowe dane finansowe zagregowane do 
poziomu grup badanych banków zawarto w tab. 2.

W latach 2007-2011 przyrost depozytów zgromadzonych przez islamskie banki 
wynosił średnio 8,18%, w bankach konwencjonalnych średnie tempo zmian było 
wyższe i kształtowało się na poziomie 12,82%. Warto zwrócić uwagę, że – analo-
gicznie jak w przypadku aktywów – depozyty banków konwencjonalnych rosły we 
wszystkich badanych latach, podczas gdy wartość depozytów banków islamskich 
spadła w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 o 1,65%; może to świadczyć  
o relatywnym wygasaniu zainteresowania depozytariuszy bankami stricte islamski-
mi (zmiany wartości depozytów w poszczególnych bankach przedstawiono w tab. 3).  
W dwóch bankach islamskich wartość depozytów w roku 2011 spadła w porów-
naniu z rokiem 2007, gdy wszystkie banki konwencjonalne odnotowały wzrost tej 
pozycji pasywów.

Tabela 3. Średnia procentowa zmiana wysokości depozytów w bankach w latach 2007- 2011*.

Banki islamskie Banki konwencjonalne
Abu Dhabi Islamic Bank 16,82% Arab Emirates Investment Bank 38,73%
Ajman Bank 481,45% Commercial Bank International 0,39%
Bank of Sharjah 23,91% Finance House 23,05%
Dubai Islamic Bank −0,16% National Bank of Fujairah 6,90%
Emirates Islamic Bank 5,34% National Bank of Ras Al Khaimah 26,07%
Gulf Finance House −20,49%  
Invest Bank 10,23%  
Sharjah Islamic Bank 10,49%  
United Arab Bank 15,52%   

* Średnia procentowa jest liczona jako: [(wartość z 2011 roku / wartość z 2007 roku) (1/4) – 1] * 
100%.

Źródło: jak w tab. 1.

W analizowanym okresie większość banków islamskich i konwencjonalnych 
odnotowywała systematyczny wzrost przychodów. Jednak – podobnie jak w przy-
padku aktywów i depozytów – w bankach islamskich rosły one wolniej (średnio  
o 2,48% rocznie) niż w bankach konwencjonalnych (o 12,94%). Decydujący wpływ 
na słabszy wynik pierwszej grupy miał spadek przychodów największego islam-
skiego banku Dubai Islamic Bank, w którym w latach 2008-2010 przychody sys-
tematycznie malały. Gdyby pominąć ten bank, wzrost dochodów grupy wynosiłby 
średnio 7,48%, co mimo wszystko jest gorszym wynikiem niż uzyskany przez banki 
konwencjonalne.
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Tabela 4. Średnia procentowa zmiana wysokości przychodów w bankach w latach 2007-2011

Banki islamskie Banki konwencjonalne
Abu Dhabi Islamic Bank 10,54% Arab Emirates Investment Bank 19,39%
Ajman Bank 48,51% Commercial Bank International −1,95%
Bank of Sharjah 14,04% Finance House 2,75%
Dubai Islamic Bank −4,46% National Bank of Fujairah 4,74%
Emirates Islamic Bank 5,49% National Bank of Ras Al Khaimah 25,47%
Gulf Finance House −40,93%   
Invest Bank 3,43%   
Sharjah Islamic Bank 4,62%   
United Arab Bank 10,01%   

Źródło: jak w tab. 1.

Wśród banków islamskich największą dynamikę wzrostu przychodów zanoto-
wał Ajman Bank (jest to jednak jeden z najmniejszych podmiotów w badanej gru-
pie), natomiast wśród banków konwencjonalnych – National Bank of Ras Al Kha-
imah (wzrost przychodów poszczególnych banków przedstawiono w tab. 4). Należy 
wspomnieć, że banki konwencjonalne rozwijały się bardziej równomiernie. Różnica 
między najlepiej a najgorzej prosperującym bankiem wyniosła 27,42 punktu pro-
centowego, natomiast w przypadku banków islamskich było to 89,44 punktu pro-
centowego.

Tabela 5. Średnia zmiana wysokości kapitałów własnych w bankach w latach 2007-2011

Banki islamskie Banki konwencjonalne
Abu Dhabi Islamic Bank 12,14% Arab Emirates Investment Bank 0,05%
Ajman Bank −43,80% Commercial Bank International −12,35%
Bank of Sharjah 16,25% Finance House 2,28%
Dubai Islamic Bank −1,17% National Bank of Fujairah −13,89%
Emirates Islamic bank 16,77% National Bank of Ras Al Khaimah 3,46%
Gulf Finance House −28,10%   
Invest Bank 5,59%   
Sharjah Islamic Bank 18,61%   
United Arab Bank 12,17%   

Źródło: jak w tab. 1.

W obu badanych zbiorowościach nastąpił wzrost kapitałów własnych w ujęciu 
zagregowanym (dla banków islamskich o 8,07% i dla konwencjonalnych o 10,20%). 
Jednak w grupie banków islamskich w trzech i konwencjonalnych w dwóch przy-
padkach odnotowano spadek kapitałów (tab. 5). Zmniejszenie kapitałów objęło dwa 
najmniejsze i największy bank islamski i średniej wielkości banki konwencjonalne.

Jedną z najprostszych miar efektywności działalności banków jest generowany 
przez nie zysk netto. W 2007 r. banki konwencjonalne wypracowały 1,28 miliar-



Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych… 185

da AED zysku netto. W tym samym roku zysk netto banków islamskich osiągnął  
5,07 miliarda AED. Jednak już rok później nastąpił spadek zysków banków islam-
skich o 21,17%, a banków konwencjonalnych o 16,64%. Spadek zysku w 2008 r. 
trwał także w roku 2009, przy czym w grupie banków islamskich znacznie się po-
głębił – zyski spadły o 50,01% w porównaniu z rokiem 2008 i aż o 60,60% w po-
równaniu z rokiem 2007 (średnią zmianę w całym badanym okresie zaprezentowano 
w tab. 6).

Tabela 6. Średnia zmiana wysokości zysku netto w analizowanych bankach w latach 2007-2011

Banki islamskie Banki konwencjonalne
Abu Dhabi Islamic Bank 10,70% Arab Emirates Investment Bank −4,21%
Ajman Bank 22,87% Commercial Bank International −32,96%
Bank of Sharjah −10,97% Finance House −25,27%
Dubai Islamic Bank −19,48% National Bank of Fujairah −3,49%
Emirates Islamic bank  National Bank of Ras Al Khaimah 31,59%
Gulf Finance House −81,75%   
Invest Bank 2,24%   
Sharjah Islamic Bank −4,49%   
United Arab Bank 11,80%   

Źródło: jak w tab. 1.

W tym samym czasie spadek zysku notowany przez banki konwencjonalne 
znacznie wyhamował – wyniósł jedynie 5,45% w stosunku do roku 2008 i 21,18% 
w odniesieniu do roku 2007. Ostatnie analizowane dwa lata to już okres wzrostu zy-
sku w obu grupach banków. Warto zwrócić uwagę, że wbrew założeniom ekonomii 
islamskiej prowadzenie bankowości na podstawie zasady podziału zysków i strat nie 
uchroniło banków islamskich przed drastycznym spadkiem zysków w latach 2008 
i 2009. Co więcej, spadek ten był zdecydowanie większy niż w przypadku banków 
konwencjonalnych, a odbicie słabsze. W efekcie w roku 2011 zyski wypracowane 
przez banki islamskie były aż o 42,37% niższe niż w roku 2007, gdy w tym samym 
okresie banki konwencjonalne zwiększyły poziom zysku o 28,20%.

Tabela 7. Wskaźniki ROA i ROE dla analizowanych grup banków

2007 2008 2009 2010 2011
ROA

Banki islamskie 2,76% 1,79% 0,88% 1,00% 1,16%
Banki konwencjonalne 3,43% 2,61% 2,32% 2,64% 2,94%

ROE
Banki islamskie 19,64% 10,54% 6,18% 7,36% 8,30%
Banki konwencjonalne 20,42% 17,28% 14,54% 16,60% 17,75%

Źródło: jak w tab. 1.
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Dla analizy efektywności działania obu grup banków w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich wykorzystano dwa podstawowe wskaźniki, tj. ROA i ROE. Średni 
zwrot z aktywów oraz średni zwrot z kapitałów własnych był we wszystkich latach 
wyższy w grupie banków konwencjonalnych. Patrząc przez pryzmat tych miar, na-
leży stwierdzić, że banki islamskie systematycznie gorzej radziły sobie w badanym 
okresie niż banki konwencjonalne (wartości tych wskaźników w poszczególnych 
latach zaprezentowano w tab. 7).

Tabela 8. Współczynniki wypłacalności badanych banków w 2011 r.

Banki islamskie Banki konwencjonalne
Abu Dhabi Islamic Bank 17,39% Arab Emirates Investment Bank 25,51%
Ajman Bank 28,60% Commercial Bank International 15,25%
Bank of Sharjah 24,98% Finance House 16,20%
Dubai Islamic Bank 18,20% National Bank of Fujairah 20,30%
Emirates Islamic bank 18,53% National Bank of Ras Al Khaimah 20,60%
Gulf Finance House 12,41%   
Invest Bank 26,45%   
Sharjah Islamic Bank 34,43%   
United Arab Bank 20,30%   

Źródło: jak w tab. 1.

Ostatnią przeanalizowaną miarą, opisującą obie grupy banków, był współczyn-
nik wypłacalności. Jednak dostępne dane obejmowały wyłącznie rok 2011. W tym 
roku banki obowiązywały jeszcze wymagania oparte na wytycznych tzw. Bazylei II, 
a więc współczynnik wypłacalności nie powinien być niższy niż 8%21. Wszystkie 
banki nie tylko utrzymywały wystarczający poziom współczynnika, ale istotnie go 
przekraczały. Najniższą wartość miał mały islamski Gulf Finance House – 12,41%, 
a najwyższą – także islamski – Sharjah Islamic Bank (tab. 8).

Średni współczynnik wypłacalności dla banków islamskich wyniósł 20,28%,  
a dla banków konwencjonalnych 19,57%. Zbliżone wartości współczynników 
między poszczególnymi grupami mogą implikować niewielki wpływ zasad ekono-
mii islamskiej na zarządzanie wielkością kapitałów własnych.

4. Porównanie wybranych wskaźników islamskich banków  
w ZEA oraz konwencjonalnych banków w Polsce

Mając świadomość wszelkich różnic, dla uzupełnienia obrazu efektywności działa-
nia banków islamskich można dokonać prostego porównania zwrotu z aktywów, 
zwrotu z kapitałów własnych oraz wskaźnika wypłacalności tych podmiotów z ban-

21 M. Iwanicz-Drozdowska, Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków, 
„Bezpieczny Bank” 1/2004, BFG, Warszawa 2004, s. 90-92.
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kami komercyjnymi działającymi w Polsce22 (tab. 9). Wskaźnik wypłacalności  
w Polsce w 2011 r. wyniósł 13,13%. Jest to wartość znacznie wyższa niż wymagana 
normami regulacyjnymi, ale istotnie niższa od wskaźnika wypłacalności charaktery-
zującego banki islamskie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Warto również 
pamiętać, że wysoki wskaźnik wypłacalności nie jest cechą charakterystyczną jedy-
nie islamskich banków, ale raczej wysokiego wskaźnika wypłacalności charaktery-
zującego wszystkie banki w tym kraju.

Tabela 9. Średnie wartości wskaźników ROE i ROA w bankach komercyjnych w Polsce

 2007 2008 2009 2010 2011
Banki polskie

ROA 1,80% 1,59% 0,83% 1,10% 1,32%
ROE 22,90% 7,32% 8,22% 10,19% 12,98%

Źródło: jak w przypisie 22.

Zarówno w bankach islamskich, jak i w bankach w Polsce obie miary malały 
w pierwszych trzech latach i rosły w dwóch ostatnich. Spadek wartości ROA był 
większy w bankach islamskich i w efekcie wartość tego wskaźnika spadła poniżej 
charakteryzującej banki w Polsce. Wartość wskaźnika ROE była w całym analizo-
wanym okresie wyższa w bankach komercyjnych w Polsce23.

5. Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy – obejmującej lata 2007-2011 – wynika, że w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich – mimo iż jest to kraj w większości zamieszkały przez 
muzułmanów – islamskie banki we wszystkich badanych wymiarach (zmiana wiel-
kości aktywów, depozytów, kapitałów własnych, przychodów, zysku oraz wartość 
ROA i ROE) odnotowały słabsze wyniki niż ich konwencjonalne odpowiedniki. 
Wydaje się, że można zaryzykować stwierdzenie, że są one mniej elastyczne i gorzej 
dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych niż ich konwencjonal-
ne odpowiedniki. Należy jednak pamiętać, że islamskie instrumenty finansowe stale 
się rozwijają, a banki tego typu są mocno wspierane przez rządy państw 
muzułmańskich.

22 Informacje dotyczące polskiego sektora bankowego pochodzą z: Urząd Komisji Nadzoru Finan-
sowego, Raport o sytuacji banków w 2011 r., KNF, Warszawa 2012, s. 68; Urząd Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, Raport o sytuacji banków w 2010 r., KNF, Warszawa 2011, s. 42; Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2009 r., KNF, Warszawa 2010, s. 69.

23 Gwałtowny spadek wskaźnika ROE w Polsce w roku 2008 wynikał z dwóch przesłanek: spadku 
wyniku odsetkowego w związku z tzw. wojną doepozytową oraz wzrostu kapitałów własnych banków 
w roku 2008. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2008 r., KNF, War-
szawa 2009, s. 39.
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ISLAMIC VS. CONVENTIONAL BANKING  
– THE CASE OF UNITED ARAB EMIRATES

Summary: One of the effects of the recent crisis is a growing interest in Islamic banking as a 
potential alternative to traditional commercial banking (the so-called conventional banking). 
An attempt to seek answers to the question about the attractiveness of the Islamic bank’s 
operating model can be carried out by comparing the most important financial data of the 
two groups. The comparisons were made using the data from banks operating in the United 
Arab Emirates during the period of 2007 to 2011. Based on the data, it can be concluded that 
Islamic banks reported worse results in all analysed dimensions.

Keywords: Islamic finance, Islamic banking, United Arab Emirates.


