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Cuvânt înainte 

Volumul de faţă nu este o carte de antropologie economică, ci una 
despre antropologia economică, mai precis despre fundamentele 
sale teoretice şi presupoziţiile ei fundamentale. Antropologia 
economică este înţeleasă ca o disciplină de graniţă, situată la 
punctul de convergenţă între ştiinţa economică şi cercetările de 
antropologie, iar în aceste condiţii nu e destinată a o înlocui în 
niciun mod pe cea dintâi, ci a-i sprijini şi completa demersurile 
teoretice, aducând în discuţie şi alte maniere în care poate fi înţeles 
omul în contextul diverselor sale acţiuni ce ţin de sfera 
comportamentului economic. 

Cartea debutează cu o introducere în problematica generală a 
antropologiei, în care am căutat să punem în evidenţă câteva dintre 
momentele cele mai importante ale istoriei sale timpurii şi să 
prezentăm o scurtă descriere a celor patru domenii fundamentale 
ale antropologiei din zilele noastre: antropologia fizică, arheologia, 
antropologia lingvistică şi antropologia culturală. Tot aici am 
considerat că e nevoie de o scurtă prezentare şi explicitare a 
metodologiei specifice antropologiei, aşa că am expus pe scurt 
metoda etnografică şi rezultatele aplicării sale în cercetările 
antropologice. 

În capitolul al doilea am căutat să delimităm domeniul specific al 
antropologiei economice aşa cum acesta a fost constituit de către 
antropologi pe baza unor idei preluate din ştiinţa economică, fapt ce 
arată încă o dată conexiunea strânsă dintre cele două discipline. 
Apoi am întreprins o scurtă trecere în revistă a principalelor 
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momente din istoria antropologiei economice, începând de la 
fondatorii săi, Malinowski şi Polanyi, continuând apoi cu etapa 
marcată de controversa dintre orientările substanţialistă şi 
formalistă şi încheind cu ramurile mai noi ale antropologiei care 
abordează problema economicului, precum neo-marxismul, 
feminismul şi antropologia ecologică.  

Capitolul al treilea aduce discuţia în plan teoretic şi filosofic, 
propunând o analiză a principalelor trei ipoteze metodologice 
privitoare la natura umană care au stat la baza construcţiilor 
explicative din antropologia economică, adică a acelor maniere de a 
înţelege omul cu scopul de a-i explica diversitatea comporta-
mentelor ce ţin de sfera economicului: omul ca fiinţă culturală, omul 
ca fiinţă socială, omul ca fiinţă raţională care acţionează în vederea 
maximizării utilităţii (homo œconomicus).  

Considerând că niciuna dintre acestea nu constituie o bază 
teoretică de analiză suficient de veridică şi de cuprinzătoare, în 
capitolul următor am propus o nouă ipoteză de lucru, preluată din 
filosofia biologiei şi din celelalte discipline care s-au construit pe 
baza teoriei evoluţioniste: omul ar putea fi gândit într-o manieră 
mai adecvată ca produs al istoriei sale evolutive, ca homo sapiens. 
Constatând că evoluţionismul darwinian (şi mai ales neo-
darwinismul), deşi reprezintă una dintre cele mai simple, mai 
elegante şi mai uşor de înţeles dintre teoriile formulate de ştiinţa 
contemporană, continuă să fie obiectul unor profunde neînţelegeri, 
cauzate mai ales de necunoaşterea ideilor sale fundamentale, am 
considerat necesară o introducere mai degrabă extinsă în această 
problematică. Am procedat astfel pentru a lămuri mai bine ce 
anume susţine teoria evoluţiei speciilor prin selecţie naturală, care 
sunt momentele principale ale construirii acestei idei, ce anume se 
înţelege în biologie şi filosofia biologiei prin ideea de specie, ce 
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înseamnă evoluţia, care sunt unităţile asupra cărora se exercită 
presiunile selective şi aşa mai departe. 

Am analizat apoi diversele perspective teoretice derivate din 
teoria evoluţionistă care propun utilizarea acestor idei pentru o mai 
bună explicare a comportamentelor umane, în baza ipotezei că, din 
moment ce omul este el însuşi un produs al evoluţiei, nu doar 
aspectele sale fenotipice, ci şi acelea comportamentale sunt 
rezultate ale proceselor evolutive şi ar putea fi mai bine explicate 
dacă le-am aborda din acest unghi de vedere. Aceste perspective 
sunt: sociobiologia, ecologia comportamentală, psihologia 
evoluţionistă, memetica şi teoria co-evoluţiei genetice şi culturale. 
Abordarea pe care am preferat-o este una trans-disciplinară, care 
face apel la idei din ştiinţa economică, istorie, antropologie, 
sociologie, teorie culturală, filosofia ştiinţei, psihologie, neurologie 
şi ştiinţa cogniţiei, dar discursul este unul filosofic: scopul nu este 
realizarea unui demers descriptiv, tipic pentru antropologie, ci al 
unuia filosofic, adică nu e vorba numai de descrierea unor 
comportamente, ci de identificarea unei teorii capabile să explice 
aceste comportamente: nu interesează doar cum anume se 
comportă oamenii, ci de ce o fac tocmai în aceste moduri.  

O ultimă parte a cărţii este dedicată unei discuţii asupra 
comportamentelor economice specifice diferitelor societăţi umane 
tradiţionale, pre-industriale: societăţile de vânători-culegători, de 
horticultori, cele pastorale şi cele agrare. Pe lângă o prezentare 
generală a lor, unde am încercat, în limita spaţiului disponibil, să 
facem apel la cercetările ce utilizează metoda etnografică, în fiecare 
caz am căutat să aducem în atenţie anumite comportamente 
specifice din sfera economicului care au pus probleme cercetătorilor 
ce au încercat să le explice utilizând una dintre cele trei teorii clasice 
privitoare la natura umană. Am căutat să le descifrăm cu ajutorul 
ideilor preluate din teoriile evoluţioniste asupra fundamentelor 
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comportamentului uman, arătând astfel cum ele pot fi de ajutor 
acolo unde niciuna dintre celelalte nu izbuteşte să ne ofere explicaţii 
adecvate. 

Această carte este produsul unor studii care au durat mai mulţi 
ani şi s-au desfăşurat în cadrul unui proiect conţinut în Planul de 
cercetare al Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie 
şi Ştiinţe Socioumane din Academia de Studii Economice din 
Bucureşti.  

Dorim să mulţumim colegilor noştri membri ai acestui centru şi, 
în mod special, directorului său, prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, 
pentru modul în care ne-au sprijinit în tot acest timp şi ne-au 
facilitat demersurile de cercetare finalizate cu acest volum.  

De asemenea, această carte nu ar fi ajuns până la cititorii săi fără 
eforturile pline de dăruire şi eleganţă ale colectivului Editurii 
Academiei de Studii Economice şi ale directorului acesteia, 
dr. Simona Buşoi, cu care avem deja o colaborare îndelungată şi 
productivă şi cărora dorim să le mulţumim astfel încă o dată. 

Bucureşti, 24 decembrie 2016 Autorii 




