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Wœród najpowa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed cz³owiekiem w XXI wieku znajduje siê m.in. ograniczanie wymiaru zjawiska ubóstwa, które bêd¹c kategori¹ uniwersaln¹
i nieznaj¹c¹ granic, dotyka ponad 3 mld mieszkañców Ziemi. Walka z przyczynami i konsekwencjami biedy prowadzona jest na wielu p³aszczyznach, wœród których istotne znaczenie odgrywa przeciwdzia³anie wykluczeniu finansowemu. Jednym z instrumentów
zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ us³ug finansowych dla ubogich, a zarazem daj¹cych szansê
na zmianê ich statusu spo³eczno-ekonomicznego s¹ mikrofinanse, których dynamiczny
rozwój obserwowany jest od lat 70. XX wieku.
Idea i narzêdzia mikrofinansowania nie s¹ obce ¿adnej kulturze, a kszta³t operacyjny
podmiotów mikrofinansowych i ich produktów dostosowuje siê nie tylko do uwarunkowañ, jakie stawia przed nimi cel aktywnoœci mikrofinansowej, ale i do œrodowiska, w którym jest on realizowany. Przyk³adem szczególnego oddzia³ywania uwarunkowañ
kulturowych na kszta³t aktywnoœci mikrofinansowej s¹ islamskie podmioty mikrofinansowe, których funkcjonowanie w pe³ni podporz¹dkowuje religijnemu i kulturowemu kodowi Islamu.
W ksi¹¿ce ukazano uwarunkowania i specyfikê dzia³ania podmiotów mikrofinansowych w œwietle wyzwañ, jakie przed ide¹ i operacyjn¹ charakterystyk¹ aktywnoœci mikrofinansowej stawia religia Islamu. Przedstawiono:
✔ charakterystykê zjawiska wykluczenia finansowego oraz roli, jak¹ w jego ograniczaniu

mo¿e odegraæ praktyczna implementacja idei mikrofinansów,
✔ istotê Islamu rozpatrywan¹ zarówno z punktu widzenia doktryny religijnej, jego ekono-

micznego oblicza oraz uwarunkowañ, jakie definiuje on wobec podmiotów finansowych,
✔ przes³anek dzia³ania, specyfiki operacyjnej oraz wyzwañ formu³owanych wobec islam-

skich podmiotów mikrofinansowych,
✔ praktycznej prezentacji islamskich podmiotów mikrofinansowych funkcjonuj¹cych w re-

gionach œwiata o zró¿nicowanej charakterystyce spo³ecznej, ekonomicznej i politycznej.

Praca, kierowana jest zarówno do osób zajmuj¹cych siê problematyk¹ mikrofinansów,
w szczególnoœci chc¹cych pozyskaæ informacje na temat jednego z oblicz Islamu, którym
jest mikrofinansowe wsparcie muzu³manów przez podmioty dzia³aj¹ce w zgodzie z normami Shari’.
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