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Анадолските ислямски тигри
Как мюсюлманството произвежда капитализъм с протестантски етос
Мая БОГДАНОВА SeeNews

 
В Истанбул, само нa 
две крачки встрани 
от площад „Таксим“, 
попадате в друг град. 

А представете си, че пре-

летите 1000 км до някоя 

провинция в Анадола, къ-

дето на повечето европей-

ци времето им изглежда 

застинало някъде в Сред-

новековието. Именно там, 

в провинция Кайсери, оба-

че се ражда новият турски 

капитализъм - с фередже-

та, патриархални ценнос-

ти и религиозен плам. 

Кайсери се намира на 

древния път на коприна-

та, но доскоро беше по-из-

вестен с традиционните 

овцевъдство, ръчно тъка-

не на килими и зърнодо-

бив. В последно време в 

областта се създават хол-

динги със световно влия-

ние в областта на индус-

триалното производство 

на мебели, текстилни из-

делия, предимно дънкови 

облекла, и килими, като 

много от тези изделия са 

добре познати и на бъл-

гарския пазар. Тук се на-

мира и един от най-пече-

лившите захарни заво-

ди в Турция, която е чет-

въртата по-големина из-

носителка на захар в све-

та, по данни на Европей-

ската инициатива за ста-

билност (ЕИС). Индустри-

алната зона на град Кай-

сери с неговите 2350 хек-

тара е сред водещите ин-

дустриални зони в стра-

ната и през 2004 кандидат-

ства за рекордите на Ги-

нес със стартирането на 

139 нови бизнеса в един 

ден. На фона на всичко 

това болшинството от же-

ните имат слабо участие 

в икономическия живот, в 

заведенията рядко се сер-

вира алкохол, неомъжени 

мъже и жени не общуват 

на улицата и почти няма 

нощен живот.

Ислямският 
калвинизъм
Това съжителство на ре-

лигиозен консерватизъм 

с предприемачески дух 

беше определено от ЕИС 

- неправителствена орга-

низация, която изслед-

ва Югоизточна Европа, 

като ислямски калвини-

зъм. Изразът предизвика 

бурна реакция в турска-

та преса, особено за она-

зи част, която привижда 

под Европейския съюз ня-

каква тайна сила, която 

цели да християнизира 

страната. ЕИС обаче из-

ползва този израз по-ско-

ро за европейците, кои-

то са забравили, че преди 

пет века капитализмът на 

Стария континент е роден 

с не по-малко религиозна 

отдаденост. 

„Единственият Кал-

Дали пък тук не се крие тайната на ислямската пазарна икономика  СНИМКА: КАПИТАЛ

вин, който знам, е Кал-

вин Клайн.” Фатих Кара-

манджъ, директор на Orta 

Anadolu Holding, който от-

говаря за 1% от световно-

то производство на дън-

кови облекла, казва пред 

местния вестник „Ва-

тан“, че е научил за кал-

винистите чак когато е 

прочел анализа на ЕИС. 

„Това, което знам, е, че си 

спазвам постите, моля се 

редовно и ходя на покло-

нение в Мека, но бизнесът 

е като вълна - ако я хва-

неш, ще си винаги отпред. 

Не позволявам на дъще-

ря си да ходи открита, но 

като получа поръчка за 

дрехи с широки деколте-

та, я изпълнявам.“

Общоприетото мнение 

е, че ислямските ценнос-

ти спъват пазара, но по-

някога могат да имат ин-

тересни странични ефек-

ти. При основаването на 

HES Kablo - най-големия 

производител на кабели в 

Турция, местните бизнес-

мени са срещнали сери-

озни проблеми, тъй като 

традиционно ислямът за-

бранява кредитирането. 

През 70-те години на ми-

налия век повечето от ос-

нователите на компания-

та нямаше да се чувстват 

добре от  подобни търгов-

ски кредити. През 1991 г. 

фирмата създава собстве-

на банка Anadolu Finans, 

която оперира според ис-

лямските принципи,  т.е. 

чрез поделяне на печалба-

та, а не чрез лихви. Тази 

система, макар и трома-

ва, създава силни връзки 

между бизнесмените, кои-

то се чустват далеч по-об-

въразни в  

Своеобразен 
религиозен клъстър
Така те по-лесно споделят 

риска и по-бързо развиват 

нови бизнеси. Близост-

та им помага и за светка-

вичното прехвърляне на 

нови идеи. И все пак,  ко-

гато HES се нуждае от 

средства, за да финансира 

разширяване на производ-

ствената си линия през 80-

те, компанията не се поко-

лебава да изтегли кредит.

Караманджъ коменти-

ра, че хората от Кайсери 

са импулсивни и обичат 

предизвикателствата, но 

рискът, който поемат, е 

премерен. Реалисти са и 

не си поставят неизпъл-

ними цели, търпеливи са 

могат дълго време да пре-

следват целите си, докато 

постигнат успех. „Преди 5 

години изобщо не предпо-

лагах, че ще произвеждам 

панталони с кръпки. Сега 

работниците ми разкъс-

ват платовете с камъни. 

Защо? Защото печелим 

парите си от това. Какво-

то изисква пазарът, това 

ще правиш.“ K

SeeNews - The Corporate Wire 

(www.seenews.com ) e информа-

ционна агенция, която доставя 

бизнес новини от Югоизточна 

Европа в реално време
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С 
какво точно 
провинция Кай-
сери привле-
че внимание-
то ви? Консер-

вативните религиозни 
ценности доминират 
навсякъде из Анадол по 
начина, по който доми-
нират и в Кайсери.  

Нашата цел беше да раз-

гледаме другата Турция, 

която принципно се въз-

приема като изостанала, 

консервативна и неподгот-

вена за Европа. Провинция 

Кайсери до голяма степен 

е в центъра на тази друга 

Турция. Кайсери наред с 

Газиантеп, Коня и Дениз-

ли има репутация на един 

от анадолските тигри, от-

белязали съществен ико-

номически напредък през 

последните 10-15 години, и 

същевременно с това про-

винцията е известна с кон-

серватизма и религиоз-

ността на хората. 

Интервюирайки различ-

ни представители на об-

ществото в района - биз-

несмени, политици, обик-

новени граждани, ферме-

ри, навсякъде задавахме 

въпроса „на какво се дъл-

жи успехът ви”. Бившият 

кмет на Кайсери  Шюкрю 

Каратепе ни посъветва: 

„Ако искате да разбере-

те Кайсери, ще ви препо-

ръчам да четете Макс Ве-

бер. Защото ние доста си 

приличаме с протестан-

тите и тяхното отношение 

към труда много напом-

ня на нашата работна ети-

ка.” Именно тази комби-

нация прави Кайсери ус-

пешен, защото хората жи-

веят в среда, в която рабо-

тата, спестовността, инве-

стирането и предприема-

чеството се възприемат 

като добродетели. 

Как точно ислямски-
те ценности доприна-
сят за развитието на 
предприемачеството в 
региона?
Това, което ни казаха са-

мите хора в Кайсери, беше, 

че самият пророк Моха-

мед е бил търговец и сле-

дователно няма нищо про-

тиворечиво в това да бъ-

деш едновременно религи-

озен и търговски ориенти-

ран, даже напротив, двете 

неща вървят ръка за ръка. 

Да се открие фабрика и да 

се създадат работни места 

е начин за практикуване 

на религията. Водещи фи-

гури в религиозния живот 

на провинцията твърдят, 

че преследването на пе-

чалба, която да бъде в ус-

луга на мюсюлманската 

общност, е равносилно на 

молитвата или постите. 

Така че да бъдеш успешен 

бизнесмен е равнозначно 

на добър мюсюлманин.

Верена Кнаус: Другата Турция
Ръководителят на екипа на ЕИС в Турция пред „Капитал“

Как на този фон вижда-
те положението на же-
ните, които не само не 
участват в икономиче-
ския живот, но и рядко 
излизат на улицата?
Това, което прави впечат-

ление, когато разглежда-

ме икономическите пока-

затели на региона, е, че 

икономиката расте много 

бързо, като същевременно 

само около 55% от работ-

ната ръка са официално 

заети, а половината от тях 

работят в селското стопан-

ство. При един по-внима-

телен поглед се забелязва, 

че много малко жени ра-

ботят извън селското сто-

панство, може би около 

21 хил. В индустриални-

те зони почти не видяхме 

жени. Като разглеждаме 

положението на жените, 

трябва да обърнем внима-

ние на въпроса това, което 

се случва в Турция, прили-

ча ли или се различава от 

процесите в Европа? Може 

да се каже, че Турция мно-

го наподобява това, което 

беше Италия през 70-те и 

Испания през 80-те. Когато 

населението мигрира към 

градовете, нормално е же-

ните да отпадат от работ-

ната сила и едва по-късно, 

след повишаване на обра-

зованието, да се присъе-

динят обратно към работ-

ната ръка заедно с расте-

жа на сектора на услуги-

те. Така че от тази гледна 

точка развитието на Тур-

ция не е необичайно. Съ-

щевременно, за да запа-

зи региона сегашните си 

темпове на растеж, жени-

те трябва да бъдат иконо-

мически по-активни. От 

разговорите ни с хората 

мога да кажа, че те гледат 

много прагматично на не-

щата. “Ако в този момент 

предпочитам жена ми да 

не се налага да работи, то 

дъщеря ми ходи в универ-

ситет и ако стане иконо-

мически необходимо, ще 

работи.” Важно е да при-

помним, че през 70-те и 

80-те години на миналия 

век едва 25% от жените в 

Германия и Испания рабо-

теха. Това не е ислямски 

проблем, това е въпрос 

на преход на едно кон-

сервативно общество от 

аграрно стопанство към 

индустриализация.  

В страната вървят де-
бати относно това заб-
радените жени да имат 
по-голям достъп до дър-
жавните институции. 
Това може да повдиг-
не въпроса всъщност не 
върви ли назад Турция?
Факт е, че Турция е кон-

сервативна в сравнение с 

Европа, но не смятам, че 

върви назад. Според мен 

тя бавно върви напред. 

Дебатът за забрадките е 

силно политизиран. Това 

се корени в историята на 

създаването на турската 

република и не смятам, 

че трябва задължително 

да се разглежда като при-

знак за изостаналост или 

напредничавост. Доказа-

телство за това, че Турция 

не върви назад, е фактът, 

че управляващата Пар-

тия на справедливостта и 

развитието (АКП) продъл-

жава да има висок про-

цент одобрение сред хора-

та, около 30%, което озна-

чава, че техните идеи са 

ЕИС

Дебатът дали е 
възможен „ислямски 
калвинизъм“ започва 
с публикуването през 
септември 2005 на 
анализ на Европей-
ската инициатива 
за стабилност (ЕИС), 
озаглавен „Ислямските 
калвинисти: промяна 
и консерватизъм в 
Централен Анадол”. 
ЕИС  (www.esiweb.org) 
е неправителствена 
организация, подкре-
пяна от ЕС, Пакта за 
стабилност на Балка-
ните и други големи 
международни донори. 
Тя е съсредоточила сво-
ите изследвания върху 
Югоизточна Европа. 

много популярни в стра-

ната. Според мен това, че 

АКП се бори за европей-

ска интеграция и фактът, 

че в страната има силна 

проевропейска нагласа, е 

знак, че хората искат про-

мяна. Има различни при-

чини, поради които хора-

та подкрепят европейска-

та интеграция, някои ис-

кат по-голяма икономичес-

ка стабилност, други - по-

вече културни или човеш-

ки права, някои просто ис-

кат признание за това, че 

Турция е част от Европа. 

Правителството на 
АКП, партия с ислямски 
корени, преследва поли-
тика, ориентирана към 
Европа. Това предизвик-

ва недоверие у много на-
блюдатели, които подо-
зират министър-предсе-
дателя Ердоган в подко-
паване на устоите на 
светската държава и в 
преследване на някакви 
тайни ислямистки цели. 
Какво мислите за тези 
страхове?
Дебатът относно исля-

мистките корени на тур-

ското правителство е сил-

но повлиян от общия ме-

диен интерес към ислям-

ската заплаха, без всич-

ко това да е базирано на 

поглед върху нещата на 

място. Това, което ние ви-

дяхме в Анадол е, че мно-

го от принципите, след-

вани от управляващи-

те са политически израз 

на ценностите на Кайсе-

ри. Правителството ком-

бинира прагматична ико-

номическа политика, фи-

скална дисциплина и до-

бре балансирана програ-

ма за социални реформи. 

Това е политика, която са-

мите управляващи опре-

делят като демократичен 

консерватизъм, което оз-

начава проевропейска на-

гласа, подкрепа за пред-

приемчивостта и бизне-

са и същевременно запаз-

ване на традициите. Не 

виждам никакъв ислям-

ски радикализъм. 

Интервюто взе 
Мая БОГДАНОВА, 

SeeNews
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Мохамед е бил 
търговец и 
следователно няма 
нищо лошо да бъ-
деш едновременно 
религиозен и тър-
говски ориентиран.


