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Rezumat. Obiectivul ştiinţific al acestui articol este realizarea unui 

tipar incipient al gândirii economice în perioada premergătoare 
antichităţii clasice a civilizaţiilor greacă şi romană, sub forma unei matrici 
metodologice care să surprindă mersul ideilor economice în cadrul 
evenimentelor sociale, politice şi religioase din Biblie. Perspectiva 
economică a acestor evenimente urmăreşte evoluţia germenilor ideilor 
economice în arealul Semilunii Fertile, centrată pe acţiunile eroilor 
patriarhali ai Bibliei, dar şi a imperiilor vecine cu care civilizaţia lor a 
interacţionat. Lucrarea îşi propune să descopere modul în care doctrinele 
economice din Biblie  îşi găsesc corespondent în actualitatea economică a 
zilelor noastre. 
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„Adam nu era decât un om, ceea ce explică totul.                                          
                                                                    El nu dorea mărul de dragul mărului, îl dorea                                          

                                                                doar fiindcă era interzis. Greşeala era că nu           
                                                                     fusese interzis şarpele: în acest caz Adam ar fi                   

                   mâncat şarpele.” 
                                                                Mark Twain – Wilson Zevzecul 

 
În 1933 la Tell Harari, în apropiere de graniţa dintre Irak şi Siria, au fost 

descoperite ruinele străvechiului oraş Mari, iar la Tell Mardikh ruinele oraşului 
Ebla. Excavarea siturilor a scos la iveală zeci de mii de artefacte datând din 
1900-1500 î.H., printre care tăbliţe de lut ars în care erau consemnate nume 
patriarhale biblice precum Avram, Iacob, Laban, Ismael, precum şi cuvinte 
specifice unui vocabular economico-financiar, legat de evrei şi de operaţiuni de 
credit. Cercetările asupra Bibliei de-a lungul timpului au furnizat explicaţii 
interesante cu privire la evenimentele consemnate în paginile sale, făcând 
paralele cu istoria poporului evreu din perioada 1300-1200 î.H. Din paginile 
„cărţii cărţilor” se desprind însă idei fondatoare ale doctrinelor economice, 
influenţate de monoteism religios, principii şi valori etice, migraţii, războaie şi 
cooperare economică. Dovada cea mai bună în acest sens este consemnată într-
una din tăbliţele de lut descoperite la Ebla, unde este înregistrată vânzarea 
dreptului întâiului născut pe trei oi, întocmai cum se întâmplase, conform 
Bibliei, cu cei doi fii ai lui Isaac, Isav şi Iacob. Acesta din urmă, denumit şi 
Iacob-Israel, ca fondator al poporului cu acelaşi nume, cumpără de la fratele său 
mai mare acest important drept succesoral pentru doar o porţie de mâncare, 
subliniind astfel o demonstraţie fără precedent a puterii utilităţii superioare a 
consumului prezent, ce avea să stea, mii de ani mai târziu, la baza teoriilor 
legate de legitimitatea perceperii dobânzii în operaţiunile de creditare (Johnson, 
1987, pp. 23-40). 

Biblia nu este o lucrare despre relaţii cauză-efect, nici una de obiective 
sau motive, ci o carte de istorie, dar poate fi interpretată şi din perspectiva  
istoriei gândirii economice. Da la potop şi arca lui Noe, urmărind evoluţia 
evenimentelor din Vechiul Testament, se pot observa particularităţi economice 
în acţiunile premergătoare şi ulterioare întemeierii „poporului ales”. Lui Noe i-a 
urmat Lot, apoi legendarul Avram, ai căror copii sunt precursorii celor două 
popoare semite, Isaac pentru evrei, Ismael pentru arabi. Copiii lui Isaac au fost 
Isav şi Iacob (denumit şi Israel), al cărui fiu Iosif va marca începuturile legăturii 
istoriei poporului evreu cu Egiptul antic al faraonilor (Barrera, 1998, pp. 12-34). 

În Geneza (24.35) Eliezer, sluga lui Avraam, porneşte în peţit pentru 
Isaac, fiul lui Avram, la cererea expresă a acestuia din urmă ca soţia fiului său 
să fie din locurile sale natale. Când sluga a ajuns la casa familiei lui Avram, 
expune cu mândrie bogăţia stăpânului său, pe care „Domnul a binecuvântat 
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foarte şi l-a mărit şi i-a dat oi şi boi, argint şi aur, robi şi roabe, cămile şi asini”. 
Succinct, averea lui Avraam acoperă factorii de producţie originali, munca şi 
natura, dar şi capitalul: oi, boi, cămile şi asini, natura. Ovinele şi bovinele sunt 
animale prin care este raportată bogăţia în cadrul multor alte civilizaţii care vor 
urma în antichitate şi mai apoi în evul mediu. La romani schimburile se vor face 
în vite (pecus), de unde şi rădăcina termenului de pecuniar, iar ovinele vor 
reprezenta standardul alimentar pentru civilizaţiile semitice, evrei, arabi sau 
indoeuropene. Asinii şi cămilele sunt animale de tracţiune, deosebit de 
rezistente în climatul aspru al deşerturilor şi munţilor din nordul Africii şi 
Palestina, dovadă a circulaţiei mărfurilor, comerţului şi schimburilor sau a 
migraţiei forţei de muncă. Cămila este un simbol al comerţului reprezentat de 
caravane (Rogojanu, 2009, pp. 12-60). 

 aur şi argint, capital. Reprezentarea bogăţiei prin intermediul aurului şi 
argintului este pentru prima dată consemnată în Geneză (2.12) „Aurul din ţara 
aceea este bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra de onix”, apoi de Eliezer. 
Originea acestei conştiinţe a valorii aurului care le permite oamenilor să ştie că 
este preţios reprezintă piatră de hotar pentru studiile despre etalonul-aur. 
Raportarea bogăţiei la aur este o dovadă că teoria regresiei monetare dezvoltate 
în cadrul Şcolii Austriece de Ludwig von Mises are rădăcini metodologice mult 
mai adânci în timp, fiind probabil preluate din Egiptul antic. În Biblie oamenii 
recunosc aurul ca posibil etalon al valorii, dar probabil că zăcămintele modeste 
din Palestina şi Levant îi determină să se bazeze în continuare pe troc, preferând 
probabil aurul doar ca mijloc de stocare a bogăţiei sau de plată a impozitelor. 
Rigiditatea ofertei de metale preţioase este un impediment mai mare decât 
divizibilitatea şi omogenitatea precară a bunurilor folosite în troc. Însă cel mai 
important aspect cu privire la amintirea metalelor preţioase de către Eliezer este 
probabil faptul că acestea reprezintă o dovadă a practicării schimburilor, 
indiferent dacă multe sunt sub formă de troc, deoarece oamenii intră în posesia 
aurului mai degrabă prin schimb, decât prin exploatare, fapt ce poate fi considerat 
la fel de bine un germen al doctrinei mercantiliste din secolele XV-VII (Kugel, 
1998, pp. 10-34, Johnson, 1990, pp. 5-43, McNeill, 2000, pp. 3-22). 

 robi şi roabe, munca. Robia este o extensie a familiei, cu excepţia 
robilor care provin din cuceririle altor seminţii. Ca şi în Grecia antică, robul este 
mai degrabă un membru al familiei decât o persoană exploatată. Între rob şi 
sclav există această diferenţă. Mai mulţi robi reprezintă un potenţial superior 
exprimat în capacitatea de muncă pentru o familie. Pentru că muncile sunt 
inferioare sub raport al valorii adăugate şi în consecinţă relativ omogene, teoria 
obiectivă a valorii caracterizează munca unei familii, de vreme ce robii stau la 
un loc cu stăpânii lor, muncesc şi mănâncă împreună, şi sunt privaţi de 
moştenire ca şi ceilalţi copii ai stăpânului în faţa dreptului întâiului născut. 
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Robii nu reprezintă în Biblie în mod necesar forţă de muncă gratuită aşa cum 
aveau să furnizeze sclavii pe plantaţiile mercantilismului, ci pur şi simplu o 
forţă de muncă mai mare (Pelikan, 2004, pp. 12-44, Rogojanu, 2009, pp. 10-32, 
Kugel, 1998,  pp. 10-34, Johnson, 1990, pp. 5-43). 

Exprimarea avuţiei prin intermediul metalelor preţioase şi deficienţele 
specifice doctrinei mercantiliste pot fi identificate în Geneză, în importantul 
capitol 47, Iacob înaintea lui Faraon. Egiptul este lovit de o foamete cumplită, 
situaţie care obligă autorităţile să epuizeze tot stocul de argint „ce era în ţara 
Egiptului şi în ţara Canaanului, pe grâul ce se cumpăra de la el.” La cererea 
faraonului, Iosif a strâns ultimele stocuri de argint şi le-a pus la dispoziţie 
pentru a se cumpăra cereale în continuare. În mod paradoxal, argintul a cărui 
deţinere îi face pe egipteni să se considere bogaţi este sursa nenorocirii lor. În 
loc să extindă facilităţile agricole pentru producţii mai mari sau infrastructura 
care să permită stocarea unor rezerve mari, egiptenii se complac în simpla 
deţinere a metalului preţios, fără un program viabil de investiţii, situaţie care 
avea să se repete de-a lungul secolelor, ducând la prăbuşirea imperiilor 
mercantiliste decadente precum Spania, Portugalia, Imperiul Habsburgic sau 
Imperiul Otoman. Dacă nu ar fi exportat atât de multe resurse, nu ar mai fi ajuns 
în situaţia de a rămâne bogaţi, dar flămânzi. Acum sunt în situaţia de a cumpăra 
grâu pe o piaţă sub presiunea cererii, fapt care le va permite să cumpere mai 
puţin grâu cu acelaşi argint. În aceste condiţii profitul iniţial dobândit prin 
vânzarea grâului pe argint este posibil să fi dispărut.  

După ce egiptenii nemulţumiţi au ieşit în stradă, faraonul a fost obligat să 
găsească un alt etalon al valorii pe baza căruia să poată procura pâinea cea de 
toate zilele pentru cetăţenii săi. Faraonul deleagă această funcţie principalului 
său consilier, Iosif, care le cere egiptenilor următorul lucru valoros pe scara 
etaloanelor de avere, spunându-le “Aduceţi vitele voastre şi vă voi da pâine pe 
vitele voastre, dacă vi s-a terminat argintul. Şi au adus ei la Iosif vitele lor, şi  
le-a dat Iosif pâine pe cai şi pe oi, pe boi şi pe asini. Şi anul acela i-a hrănit cu 
pâine pentru toate vitele lor” (Geneza 47.16-17). După anul respectiv însă, 
stocul de vite a fost integral schimbat pe grâne, într-un cerc vicios ce avea să 
constituie pentru sute de ani cauza degradării vieţii în Evul Mediu Negru, de 
după căderea Romei şi până la finalizarea migraţiilor. Anii de foamete epuizau 
stocurile de alimente, apoi de animale, lăsând fermierii să practice apoi 
agricultura fără puterea locomotorie oferită de animale, fapt ce scădea 
productivitatea şi adâncea foametea. Egiptenii nu au avut însă de ales şi au 
oferit mai departe ceea ce mai aveau, la început pământul, apoi propriile 
persoane, oferindu-se ca robi. Circuitul economic normal la care iau parte 
egiptenii înainte de foamete este Proprietate + capital = grâu, care mai apoi este 
schimbat pe argint. Când însă scopul în sine devine acumularea de metal 
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preţios, atunci fluxul economic devine vulnerabil la cea mai mică variaţie, în 
cazul acesta scăderea recoltei. Argintul strâns nu are echivalent în active, mai 
precis într-o infrastructură de stocare strategică a alimentelor, ceea ce se poate 
traduce printr-o bulă alimentară care se sparge exact ca în nenumăratele crize 
financiare de-a lungul istoriei umanităţii (Berrera,  1998, pp. 12-24). 

Ajutorul este aşteptat din partea statului. Deşi statul egiptean îi cumpără 
integral pe cetăţenii săi cu tot cu pământul pe care trăiesc, se comportă ca un 
imens fond de investiţii care este prea mare pentru a cădea. Faraonul este acum 
stăpân peste nişte supuşi datori vânduţi, care cer în continuare de mâncare şi 
care îl vor lăsa inevitabil cu o datorie publică imensă şi vor stopa şi fluxurile de 
bani către buget. Într-o amnistie fiscală fără precedent, oamenilor li se dau 
seminţe, cu obligativitatea cedării unei cincimi din producţie către stat, moment 
de referinţă în istoria politicii fiscale.  

Fascinaţia pentru metalele preţioase nu încetează să fie consemnată. 
Chivotul legilor, masa, sfeşnicul, cortul, altarul, veşmintele sfinţite, toate sunt 
din aur în Ieşirea, capitolul 25. Egiptenii învaţă să nu mai pună preţ pe metalele 
preţioase, probabil după marea foamete sau, de ce nu, după Marea Criză, fapt ce 
le permite israeliţilor să păstreze propriile stocuri de aur la ieşirea din Egipt.  

În a cincea carte a lui Moise, Deuteronomul, banii devin numitorul comun 
în mijlocirea schimburilor, însuşindu-şi principala lor funcţie. Israeliţii trimit 
soli de pace la Sihon, regele Heşbonului, cu următoarele cuvinte: „Îngăduie-mi 
să merg prin ţara ta, că voi merge pe drum şi nu mă voi abate nici la dreapta nici 
la stânga; Hrană să-mi vinzi pe bani şi voi mânca, şi apă de băut să-mi dai pe 
bani şi voi bea”. Afacerile trebuie să aibă o manieră amorală de desfăşurare, atât 
timp cât o prestaţie este corect remunerată. Banii acoperă contravaloarea apei şi 
a hranei solicitate, şi atât timp cât acest lucru se desfăşoară în termeni stabiliţi 
de comun acord între cumpărător şi ofertant, nimic altceva nu contează. Însă 
Sihon, regale Heşbonului, nu permite tranzitul israeliţilor, ieşind cu armata 
împotriva lor. Bătălia de la Iahaţ pe care o pierd amoreii face parte dintr-un 
război de anihilare. Este o luptă pentru resurse, aşa cum avea să se întâmple de 
atâtea ori de-a lungul istoriei cu popoarele cucerite de coloniştii europeni. 
Biblia spune că armata israeliţilor a distrus peste şaizeci de cetăţi din ţara 
Vasanului, într-un război total în care niciun om nu a fost cruţat.  „Numai vitele 
lor şi cele jefuite din cetăţile cuprinse de noi ni le-am luat” (Deuteronomul 
2.35). În mod succesiv, se aminteşte cum numai vitele sunt păstrate de 
cuceritorii israeliţi şi în restul capitolelor din Deuteronom. Raţiunea pentru care 
populaţiile sunt exterminate este una singură, colonizarea.  

În capitolul 14 al Deuteronomului mijlocirea schimburilor prin 
intermediul metalelor preţioase are un fundament mult mai profund, pregătind 
implementarea politicilor de redistribuire a avuţiei şi a asistenţei sociale. 
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Israeliţii trebuie să pregătească rânduielile pentru jale, mai precis „zeciuială din 
toate veniturile semănăturilor tale, care-ţi vin din ţarina ta în fiecare an; adu 
zeciuială din pâinea ta, din vinul tău şi pe întâi născuţii ai vitelor tale mari şi ai 
vitelor tale mărunte, ca să te înveţi a te teme de Domnul Dumnezeul tău în toate 
zilele” (Deuteronomul 14.22-23). Dacă o serie de condiţii logistice împiedică 
acest lucru, este permisă contrapartida monetară a zeciuielii: „Atunci schimbă 
acestea pe argint şi ia argintul în mâna ta şi vino la locul pe care l-a ales 
Domnul Dumnezeul tău; Apoi cumpără pe argintul acesta tot ce doreşte sufletul 
tău: boi, oi, vin, sicheră şi orice îţi pofteşte sufletul tău […]” (Deuteronomul 
14.25-26). Însă faţă de leviţii care nu au parte de moştenire, israeliţii trebuie să 
aibă o conduită asistenţială. Ei sunt îndemnaţi să strângă vreme de trei ani 
aceste zeciuieli într-un fond strategic de rezervă, nu atât pentru ei cât mai ales 
pentru leviţi, străini, orfani şi văduve. Redistribuirea averii este una dintre 
principalele politici economice ale statului asistenţial. Doctrina mercantilistă a a 
fost prima doctrină etatistă în adevăratul sens al cuvântului, caracterizându-se 
prin chrysohedonism, reglementarea balanţei comerciale, organizarea industriei 
şi a comerţului, protecţionism, exclusivism maritim şi colonial, invidii 
internaţionale şi naţionalism, intervenţionism (Rogojanu, 2009, p. 146). 
Germenii biblici ai doctrinei mercantiliste au fost aceia ai mercantilismului 
bulionist, specific Portugaliei  şi Spaniei: David, după ce îi înfrânge pe moabiţi 
şi sirieni, renunţă pentru prima dată în istorie să extermine toţi prizonierii, 
găsind că este mult mai profitabil să îi pună să plătească bir (II Regi, 8.1-6). Dar 
civilizaţiile antice mai evoluate care acordau primordialitate agriculturii şi 
meşteşugurilor au cucerit succesiv Palestina, precum babilonienii, grecii şi 
romanii.  Israelul a mai fost ocupat de bizantini, arabi, franci şi mameluci şi în 
cele din urmă de otomani (Braudel, 1994, pp. 3-32, Johnson, 1987, pp. 23-87, 
Johnson, 1990, pp. 5-65, Reventlow and al., 1994, pp.  25-76). 

În prima carte a regilor, lucrurile încep să se schimbe în concepţia 
israeliţilor despre metalele preţioase. Când Iosua se adresează seminţiilor lui 
Ruben şi Manase la întoarcerea lor peste apa Iordanului le spune: „Cu mari 
bogăţii să vă întoarceţi voi pe la corturile voastre, cu mare mulţime de vite şi de 
argint, cu aur, cu aramă şi cu fier şi cu mare mulţime de haine” (Iosua, 22.8). 
Alături de metalele preţioase apar tot mai multe bunuri cu utilitate directă în 
consum, precum vite, haine, dar mai cu seamă metalele din care sunt 
confecţionate diferitele unele folosite în agricultură şi manufacturi, fier şi 
aramă. În sfârşit, până la maxima lui Adam Smith conform căruia un suveran 
este bogat dacă stăpâneşte peste un stat bogat, iar un stat este bogat dacă are 
oameni bogaţi, omul este bogat în Biblie dacă are mii de cornute, precum omul 
din Maon, „foarte bogat, care-şi avea turmele în Carmel; acesta avea trei mii de 
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oi şi o mie de capre” (I Regi, 25.2). Reprezentarea bogăţiei exclusiv prin metale 
preţioase nu mai este prioritară. 

În afară de Benjamin, toţi ceilalţi patru copii ai lui Iacob se nasc în Siria şi 
Mesopotamia. Indiferent de locurile în care a fost consemnată apariţia omului 
pentru prima dată, începuturile civilizaţiei au fost încadrate în Semiluna Fertilă. 
Conceptele economice ale oamenilor din Vechiul Testament nu sunt aşadar 
exclusiv ebraice, ci şi egiptene, akkadiene, sumeriene, asiriene. Israeliţii au ieşit 
din Egipt în timpul lui Ramses al II-lea, care a domnit între 1304-1327 î.H., 
într-un extraordinar act politic, religios, dar şi economic.  

 

 
 

Sursa: http://resourcesforhistoryteachers.wikispaces.com/7.4. 
 

Figura 1. Semiluna fertilă 
 
Exodul este un progres sub aspectul gândirii economice. Israeliţii ajung 

pentru început în pustiu, încercând să supravieţuiască într-un mediu ostil, dar au 
devenit cel puţin proprietari asupra unui lucru deloc lipsit de importanţă, 
propriile persoane. Deşi o civilizaţie aparent superioară, Egiptul antic era imatur 
prin politeism-animismul său fără noţiuni clare care să delimiteze conceptele 
viaţă/moarte, rai/pământ, bine/rău, ceea ce se repercuta în imposibilitatea 
aplicării impersonale a legilor, atât timp cât un conducător-zeu reprezentat de 
faraon era responsabil cu aceasta. Primul cod mozaic a apărut în preajma anilor 
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1250 î.H., inspirat din primul cod sumerian despre muncile lui Ur Nammu, 
regele Sumerului şi Akkadiei, în preajma 2050 î.H. Această a treia dinastie din 
anticul oraş Ur a fost prima care a stabilit etaloane în cântărirea fizică a 
produselor pe o piaţă. O altă sursă de inspiraţie pentru codul mozaic a fost şi 
codul lui Hammurabi (1728-1686 î.H.), regele Akkadiei, descoperit la Susa, 
lângă Babilon. Practic, teritoriile mitice pe care se desfăşoară evenimentele 
biblice sunt încadrate, pe de o parte, de Egipt, fără legi scrise, şi de Asia, pe de 
altă parte, cu legi scrise şi riguros structurate. Diferenţele care au decurs de aici 
pot fi sistematizate după cum urmează: 

 
 Tabelul 1 

Diferenţe de tip laic/religios între codurile din teritoriile biblice 
Israeliţi Codurile lui Hammurabi şi Ishtar 
- legi de inspiraţie divină - legi emise de administraţie şi suveran 
- cod orientat către Dumnezeu - cod orientat asupra proprietăţii 
- viaţa este sacră - viaţa materială este prioritară sau cel puţin la fel 

de importantă ca cea religioasă 
- pedeapsă unică, moartea, interzicerea 
pedepselor intermediare 

- pedepse mai mari pentru violarea proprietăţii, şi 
pedepse intermediare mai mici pentru alte 
infracţiuni 

 
Deşi această sinteză surprinde caracterul religios, şi nu laic al 

evenimentelor economice biblice, israeliţii se ghidează după faptul că oamenii 
sunt egali în faţa lui Dumnezeu, fiind creaţi toţi de acelaşi Dumnezeu, şi 
implicit egali în răspundere în faţa legilor sale. Deşi codul mozaic nu a fost la 
început laic, a fost cel puţin aplicat în mod corect (Reventlow and al., 1994,  
pp. 25-76).  Asupra gândirii sociale, economice şi politice a eroilor patriarhali ai 
Bibliei au contat enorm influenţele legilor din Canaan, specific agricole, din 
Sumer, din zona imperiilor Babilonian, Asirian şi Hitit, precum şi Egiptean la 
celălalt capăt al spaţiului biblic. Însă prin monoteismul său, acceptat iniţial de 
mozaici, apoi de creştini, Biblia a reuşit să concentreze atenţia oamenilor în 
puncte cheie ale dezvoltării spirituale, politice sau economice (Johnson, 1987, 
pp. 23-87, Johnson, 1990, pp. 5-65, Reventlow and al., 1994, pp. 25-76).  
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Figura 2. Matricea biblică a evoluţiei gândirii economice 
 

Conceptele economice ale Bibliei sunt uneori echivalente unei teocraţii 
democratice, premergătoare apoi unor variante laice ale formei de guvernământ 
pe care o reprezintă democraţia în zilele noastre. Acolo unde teocraţia nu a 
interferat cu viaţa economică, democraţia nu a mai apărut şi avuţia naţiunilor  
s-a înscris pe trasee diferite. Matricea biblică a gândirii economice nu trebuie 
evaluată la valorile şi cunoştinţele economice din ziua de azi, dar utilitatea sa 
metodologică oferă o perspectivă secularizată a germenilor ideilor economice 
într-un moment în care ordinea divină oferea singurele soluţii la problemele 
economice, morale şi politice. 
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