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DESPRE REGIMUL VAMAL AL MOLDOVEI ÎN SECOLELE XIV-XVI
Albert Gabriel Grecu
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Summary
Even before the foundation of the medieval state of Moldavia citizens from
different "countries" (Berladnicilor Country, Brodnicilor Country, Bolohovenilor
Country, etc.) had some fi scai and customs duties to the "major part" of the Ieaders of
villages and fields, local and any other administrative forms in which was previously
organised the territory of the future Moldavian state.
The development of trade in goods was closely conditioned by the existence
of a strata of rich landowners, after aii forms of interaction with people from the same
social environment experienced the domestic fashion, customs and traditions and thus
took some of those class influences having discover this way the new needs,
necessities or tastes, either of the East or of the West. These influences manifested in
food, clothes, the omaments of the court ladies or only of the ladies of the noblemen,
in the decoration of the houses aroused in the spirit of the time the need to purchase
those products which would lead directly and immediately to the adaptation of the
ruling stratum and the country's boyars fashion, customs and traditions of the time.
These new goods were brought to the medieval Moldavia by Moldavian merchants,
but most often by strangers who used to have such goods in their chariots, which were
not found at the others being thus more special, more interesting, in demand and most
cherished by the local buyers.
The trading system of a feudal state was conditioned by the existence of a rich
social strata interested in certain products and supplies, the existence of a network of
trade routes, of a monetary system accessible to that strata and with a living and
adaptable monetary circulation flow of foreign currency,the existence of a system of
weights and measures, metric values, yet adaptable and understandable and usable
also by the foreign merchants.
It was also imperative that the interna) commerce integrate to the transit trade,
the domestic goods to be searched by the foreign traders in transit through Moldavia,
and represent an amount of foreign exchange supply and revenue generating for the
throne by its customs locations.
Încă înainte de întemeierea statului medieval Moldova locuitorii diferitelor
" (Ţara Berladnicilor, Ţara Brodnicilor, Ţara Bolohovenilor, etc) au avut anumite
ţări
"
îndatoriri fiscale, vamale faţă de "mai marii părţilor" conducători de sate sau de
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câmpuri, ocale şi orice alte forme administrative în care a fost organizat anterior
teritoriul viitorului stat moldovenesc. Despre îndatoririle fiscale ale locuitorilor acestui
întins spaţiu geo-politic se poate doar presupune, căci în lipsa documentelor nu putem
afirma precis care au fost formele concrete de percepere a acestora. Asemenea
Occidentului şi în părţile Orientale ale Europei şi în mod concret în spaţiul Moldovei
locuitorii datorau conducătorilor lor darea în produse, fie sub forma dijmei sau a nonei
şi în acelaşi timp prestau un număr de zile de muncă în folosul cneazului, judelui şi
mai târziu în folosul boierului. ,,Negustorii, bine înţeles, vor fi plătit şi ei vamă
pentru mărfurile pe care le treceau prin cnezatul respectiv. " 1
Negoţul intern al Moldovei "a fost deşteptat şi întărit numai prin alcătuirea
unei bogate clase de boieri, care prin războaie, prin călătorii şi prin primirea de
oaspeţi ajunsese a cunoaşte nevoile, trebuinţele şi gusturile Răsăritului bizantin, ale
Apusului care cuprindea in vecinătatea noastră şi pe unguri şi pe poloni şi adusese
astfel în mijlocul simplei vieţi patriarhale ţărăneşti o viaţă nouă, mai vioaie, în stare
să se schimbe şi supusă prefacerilor răpezi pe care le aduce jluctuaţia înrâuririlor
străinătăţii'' 2 lată N. Iorga semnalează faptul că dezvoltarea schimburilor de mărfuri
a fost strâns condiţionată de existenţa unei pături bogate de boieri care, în urma
oricăror forme de interacţiune cu oameni din acelaşi mediu social au cunoscut
"
"moda , obiceiurile, tradiţiile casnice ale celor de o seamă şi au preluat astfel acele
influenţe de clasă, au descoperit astfel noi nevoi, trebuinţe sau gusturi, fie ele ale
Răsăritului fie ale Apusului. Aceste influenţe manifestate în alimentaţie, în
vestimentaţie, în podoabele doamnelor de la curte sau doar a doamnelor boierilor, în
decorarea locuinţei au trezit în spiritul timpului necesitatea procurării acelor produse
care să ducă în mod direct şi imediat la adaptarea păturii conducătoare şi a boierilor
ţării la moda, obiceiurile şi tradiţiile timpului. Aceste noi bunuri, mărfuri erau aduse în
Moldova medievală fie de negustorii moldoveni, dar de cele mai multe ori de cei
străini obişnuiţi a avea în carele lor asemenea mărfuri, care negăsindu-se la alţii erau
astfel mai deosebite, mai interesante, mai căutate şi mai preţuite de cumpărătorii
locali.
Sistemul comercial al unui stat feudal a fost condiţionat de existenţa unei
pături sociale bogate şi interesate de anumite produse şi bunuri, a unei reţele de
drumuri comerciale, a unui sistem monetar accesibil acestei pături şi cu o circulaţie
monetară vie şi adaptabilă la fluxul de monedă străină, a unui sistem de măsuri şi
greutăţi, de valori metrice adaptabil şi în acelaşi timp utilizabil şi înţeles şi de către
negustorii străini. De asemenea era absolut necesar ca negoţul intern să se integreze
comerţului de tranzit, mărfurile interne să aibă căutare la negustorii străini aflaţi în
tranzit prin Moldova, şi să reprezinte o valoare de schimb cu oferta externă şi
generatoare de venituri pentru domnie prin locaţiile sale de vamă.
Prezenţa negustorilor străini în Moldova, căci se întâlneau prin părţile
Moldovei " . . . străini saşi şi unguri, de o parte, armeni şi nemţi galiţieni, de alta . . . " nu
1 Constantin C. Giurescu; Istoria Românilor; voi II; partea 1 ; Ediţia a IV-a; Fundaţia Regală
1 943 ; p. 558.
Nicolae Iorga; Negoţul în trecutul românesc, în Istoria românilor în chipuri şi icoane, Editura
Ramuri, Craiova, 1 92 1 , p. 229.
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s-a datorat vreunui interes al lor de a vinde din bogăţiile Moldovei, sau din acela de a
dobândi moşii şi pământuri de la domnie sau de a cumpăra asemenea pământuri de la
boierii de ţară, ci din aceea că marea lor majoritate s-au aşezat în părţile acestea ca
"meşteri pentru boieri, iar alţii ţineau, cum s-ar zice, conacele, locurile de oprire şi
de împrospătare a puterilor, pentru negustori cari făceau de-a lungul şi de-a latul
Domniilor româneşti negoţul cel mare de tranzit" . 3 Vorbim deci, de o structură
incipientă de meseriaşi aşezaţi pe moşiile boiereşti care au dat la început doar cele
trebuincioase moşiei şi mult mai târziu a apărut necesitatea producerii unui surplus
pentru generarea de noi venituri şi constituirea, astfel, a unui comerţ local, de moşie
am putea spune, iar odată cu creşterea numărului şi cu diversificarea producţiei de la
conac să se contureze un comerţ continuu, parte integrantă a comerţului intern şi
generator de schimburi de produse, de schimburi de influenţe, de tradiţii, datini. Dar
nu numai la chemarea unor boieri de ţară s-au aşezat acei meşteri în părţile Moldovei.
Domnia este în primul rând generatorul unor astfel de acţiuni de aşezare a unor
asemenea meşteri prin părţile Moldovei. Domnia este cea care cheamă de peste hotare
meşteri după nevoile sale. Iată un document emis în Vaslui la 1 8 februarie, probabil în
anul 1 476, sau poate în 1 475 de către Ştefan cel Mare, către birăul de Braşov în care
se afirma: "Ştefan Vodă din mila lui Dumnezeu Domn al ţărei Moldovei, scriem
şoltuzului din Braşov, prietenului nostru iubit, şi după aceasta, mă rog de domnia
ta, ca de un prieten al nostru, să laşi pe sluga noastră pe meşterul Mihai să vie la
noi cu săbii şi cu arme ca să ne fie împotriva păgânilor, căci avem nevoe de ele. '"' Se
vede astfel că la timpuri de primejdie domnia este cea care apelează la armurierii din
părţile Braşovului pentru înzestrarea oştirii ţării cu arme. Deci, domnitorii sunt
iniţiatorii relaţiilor comerciale cu meşterii sau cu negustorii de peste hotare, şi tot lor li
se datorează contactele omului de rând sau al păturii înstărite cu aceştia înlesnindu-se
astfel întrepătrunderea oricăror influenţe, gusturi, trebuinţe, nevoi, etc.
La întretăierea drumurilor au apărut mai sus numitele "locuri de oprire" şi e
vorba cu siguranţă de acele hanuri des evocate şi în operele literare din secolul al XIX
lea, care erau situate în vecinătatea oraşului în ocolul acestuia, sau chiar în târg, ori
târgurile se aflau în administrarea şoltuzului.
Aici s-a dezvoltat adevăratul negoţ, fie el cu amănuntul, fie cel engross, dar
este mai întâi unul de tranzit, generat de prezenţa temporară, trecătoare a negustorului
ambulant, care la vreme rea, sau din dorinţa reîmprospătării propriilor forţe trage la
han, se opreşte în oraş unde, mai face un schimb ocazional lipsit de importanţă la
prima vedere sau în cel mai bun caz "străinul" plăteşte stabilimentului cu produse, cu
ceea ce se caută, dacă dispune de acestea, sau în fireasca căutare a unor potenţiali
clienţi îşi popularizează propria marfă. Tot aici se realizează şi schimbul de monedă.
El vinde pe monedă locală, cumpără ori îşi plăteşte pentru propriile nevoi cu monedă
proprie acceptată în schimburile curente, sau plăteşte către şoltuzul sau pârgarul urbei
şi al ocolului târgului vama pentru mărfurile sale. Cu aceştia tratează negustorul, căci
între atribuţiile sfatului târgului condus de şoltuz şi pârgarii săi exista şi aceea a
3

Nicolae Iorga; op. cit. , p.230.

4 Gheorghe Ghibănescu; Vas/uiul în studiu şi documente, Institutul de arte grafice "Viaţa
românească", Iaşi, 1 926, p. 1 7.
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colectării vămii dar şi de a " . . . preschimba banii ce intrau din afacerile negustoreşti
în casa oraşului în bani buni pentru plata haraciului; . . . priveghea negustoriile,
preţurile, bunătatea mărfurilor şi dreptatea măsurilor; confisca şi ardea mărfurile
rele; . . .. intervenea pentru negustorii pământeni către autorităţile din ţările străine
pentru a li se face dreptate . . . ',s Se vede de aici, că dregătorii domnului sunt
cointeresaţi prin atribuţiile lor să aibă relaţii cu negustorii care le călcau poarta
oraşului, căci din vama percepută pe mărfurile tranzitate de negustori plăteau
domnului birul datorat de oraş. De asemenea stabilind preţurile mărfurilor tot pârgarii
erau cei care cunoşteau mai bine calitatea produselor stabilind astfel vămuirea
mărfurilor. Firesc mai marii târgurilor Moldovei ţineau întotdeauna cont de scutirile
acordate de domnitori diferitelor categorii de negustori. " Vechile aşezăminte vamale
ale Moldovei prevăd taxele ce trebuiau plătite atât pentru mărfurile ce erau să fie
desfăcute în ţară, cât şi pentru acele ce treceau numai prin ea. '"'
Scutirile de vamă acordate de domni unor anume categorii de negustori sau de
o anume origine au avut şi ele rostul lor. Ele au avut întotdeauna un substrat politic
generat de situaţia geo-politică de moment şi dincolo de aceasta au urmărit tranzitarea
unor mărfuri pe teritoriul Moldovei, a acelora căutate de domnie şi prin scutirea de
vamă produsele în cauză puteau fi dobândite la un preţ preferenţial. De avantaje se
bucurau ambele părţi.
Dar ce negustori străbăteau cărările şi potecile Moldovei, ori se adăposteau pe
la hanurile şi sub zidurile târgurilor?
Cei dintâi negustori trecuţi prin ţinuturile Moldovei sunt, fireşte, negustorii
lioveni, cărora Alexandru cel Bun le-a acordat primul privilegiu comercial în Suceava
la 8 octombrie 1 408. Acest privilegiu al negustorilor din Liow a fost întărit de
domnitorul Ştefan al III-lea la 3 iulie 1 460, emis tot în Suceava. Pe lângă negustorii
lioveni găsim des amintiţi negustorii de origine armeană, care încă din prima jumătate
a secolului al XV-lea populau târguri şi cetăţi din Moldova. Sunt amintiţi în Galaţi,
Vaslui, Botoşani, Hotin, Suceava. Nici Cetatea Albă nu era străină de prezenţa
acestora, însăşi cavalerul Guilbert de Lannoy pomenind că a găsit aici, la 1 42 1 ,
"
"genovezi, valahi şi armeni 7 (A D Xenopol, p. 208; apud Arhiva Istorică, 1 , 1 ,
p. 1 29.). Gilbert de Lannoy îi pomeneşte astfel şi pe negustorii munteni.
Un loc însemnat în negoţul cu Moldova îl ocupau şi negustorii din Ardeal.
Documentul datat la 26 mai 1 435, Gura Başeului consemnează: ,.,Ştefan Voievod, din
mila lui D-zeu, domn al Ţării Moldovei. Scriem judecătorilor de la Bacău şi de la
Trotuş: ni se jelesc braşovenii că prin acele părţi li se fac multe pagube şi piedici
oamenilor lor şi târgoveţilor lor. Pentru aceasta, cercetaţi cărţile noastre, pe care le
am dat lor, ca să le fie după aceasta, şi nu lăsaţi săli se facă strâmbătăţi de către
nimeni, ca ei să nu ni se jefuiască mai mult, pentru că noi ştim capetele voastre, ca

5 A.

D. Xenopol; Istoria românilor din Dacia traiană, voi. II, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1 986, p. 1 96.
6 A. D. Xenopol; op. cit. ; p. 207.
7 A D Xenopol; op. cit., p. 208; apud Arhiva Istorică, 1, 1 , p. I 29.
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să avem noi pace. "8 Actul arată astfel importanţa acordată de domnie respectării
privilegiilor braşovenilor în ţara Moldovei, şi semnalează existenţa unui negoţ cu
Ardealul şi cu Apusul prin intermediul acestora.
Nu trebuie uitaţi negustorii din peninsula italică promotorii comerţului de la
gurile Dunării prin cele două cetăţi ale Moldovei: Chilia şi Cetatea Albă. Primul
asemenea negustor pomenit este florentinul Balduin Pegolotti care la 1 335 semnala:
,.grâu/ din Cetatea Albă stă alături cu acela din Chilia şi costă tot un preţ, cu toate
că acela din Chilia este mai bun şi se păstrează mai bine în timpul plutirii." Alte
document, de la 1 360 aminteşte un conflict între negustorii genovezi şi cei veneţieni :
,.genovezii care stau în portul Licostomo (Chilia) şi în alte părţi unde sunt schele
pentru grâu pe Marea Neagră opresc pe veneţiani a cumpăra acel product." 9 Toţi
aceşti negustori străini, alături de negustorii moldoveni contribuiau la viaţa economică
a Moldovei.
Documentele amintite semnalează mărfurile tranzitate în spaţiul Moldovei.
Astfel, actul de privilegiu de la 8 octombrie 1 408 arată atât mărfurile import
cât şi cele de export. În prima categorie, în document sunt enumerate postavurile
aduse din Galiţia şi care ajungeau în Bistriţa şi Braşov. Sunt amintite de la bun început
postavurile importate de la galiţieni pentru care vama principală se plătea în Suceava
(3 groşi de la o grivnă); apoi sunt pomenite ţesăturile cunoscute generic sub denumirea
de marjă tătărească, camha-ua (mătasea turcească), tebenca (mătasea pentru şa),
mirodeniile din Orient: piperul; tămâia şi vinul grecesc. Pentru importul tuturor
acestor bunuri se plătea vama principală în Suceava, în sumă de 3 groşi de grivnă, în
celelalte târguri fiind stabilită o vamă de 2 groşi de grivnă. De asemenea, acelaşi act
stabileşte vama ce trebuia plătită pentru o serie de mărfuri şi produse moldoveneşti
exportate în Liov: ,�coţând vite în ţară la Liov, se va plăti la Suceava de la o vită
câte un gros, aşijderea de la 1 O porci, 1 O oi; de la un cal sau de la o iapă câte 6
groşi; 100 vulpi 1 O groşi, 100 de piei crude de oaie 4 groşi, 100 piei de miel 2
groşi, 1 00 piei de vită 15 groşi. . . . Ducând vite din ţară la Tătari, se va plăti de
toată vita la vama cea mare din Suceava câte 4 groşi, iar la laşi 2 groşi, iar la
Tighinea 2 groşi. Iară de pe 100 de oi de la Suceava 60 de groşi, iar în laşi 30 de
groşi, iar la Tighina 30 de groşi. " 1 0
-

-

-

-

-

8

C . Cihodaru, 1 . Caproşu ş i L . Şimanschi; Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi. l,
Editura Academiei, Bucureşti, 1 975,
p. 1 95- 1 96; vezi şi Constantin C. Giurescu; Istoria
Românilor; voi I; ediţia a IV -a; Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă; Bucureşti; 1 942; p.
523.
9 A D Xenopol; op. cit., p. 205.
1 0 Nicolae Iorga; op. cit. , p.302.
.
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Cuantumul vămii pe animale şi piei exportate
Locuri
de
vamă

10

1

porci

vită

Vama de Ia
Suceava
(eroşi)
Vama de la
Suceava
(eroşi)
Vama de la laşi
(groşi)
Vama de Ia
Tighina
(groşi)

10

oi

1 cal
li apă

100

1 00

100

100

Destinaţia
mărfurilor

vulpi

Piei
oaie

Piei
miel

Piei
vită

1

1

1

6

10

4

2

15

Liov

4

-

-

-

-

60

-

-

la Tătari

2

-

-

-

-

30

-

-

la Tătari

2

-

-

-

-

30

-

-

Ia Tătari

Tabelul de mai sus dezvăluie cuantumul vămii pe animale şi piei exportate din
Moldova către Liov. Între vama cea mare" de la Suceava şi vămile interne de la Iaşi
"
şi Tighina pentru exportul vitelor se percepea vama pe cap de vită, valoarea acesteia
fiind diferită pentru fiecare loc de vamă. Aceeaşi concluzie este valabilă şi pentru
pieile de oaie exportate la Tătari. "
"
Locuri de vamă

Suceava
Bacău

Locuri de vamă

Suceava
Baia
Suceava
Bacău
Trotuş

Cuantumul vămii pe
postavurile tranzitate prin
Moldova (2roşi)
3 JZroşi/J!rivnă
2 groşi/grivnă

Destinaţia
postavurilor

Cuantumul vămii pe
postavurile exportate din
Moldova
3 JZroşiiJZrivnă
1 112 J!roşi/J!rivnă
3 groşil2rivnă
1 112 groşi/grivnă
1 112 groşi/J:�rivnă

Destinaţia
postavurilor

Muntenia

Un2aria
Braşov

Tabelele de mai sus dezvăluie două aspecte: pe de o parte au existat diferenţe
în ce priveşte cuantumul vămii percepute pentru postavurile exportate în Muntenia
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faţă de postavurile destinate exportului în Ungaria sau în Braşov, al doilea aspect
relevat este acela că vama percepută pentru postavurile exportate a fost diferit pentru
fiecare loc de vamă.
După cum se observă actul de privilegiu acordat de Alexandru cel Bun
Liovului s-a caracterizat prin vămile mari (vama cea mare de la Suceava) şi vămile
mici (locale: Iaşi, Siret, Cernăuţi, Dorohoi, Roman, Neamţ) percepute în fiecare târg al
Moldovei. De asemenea sunt menţionate vămile de hotar ( " Iară, scoţându-se cai sau
iepe la Cameniţa Podoliei, se va plăti în Dorohoiu vama Siretului şi în Hotin vama
Cemăuţiului " ) şi vămile de strajă: " . . . şi încă şi la strajă se va mai da de la tot carul
câte 12 groşi ". Actul indica locurile de vamă (târgurile pentru plata vămii) în funcţie
de traseul urmat de negustorii aflaţi prin Moldova. Astfel Bacău! şi Bârladul erau
locuri de vamă pentru negustorii care treceau cu carele în Muntenia; Baia şi Moldoviţa
pentru Bistriţa; Bacău şi Trotuş pentru Braşov; Hotinul pentru Galiţia; Tighina sau Iaşi
pentru spaţiul denumit generic la Tătari". Au mai fost reliefate şi alte aspecte: se
"
plătea vamă atât pentru importul acestor bunuri, cât şi pentru exportul lor în statele
vecine; unele bunuri şi produse nu puteau fi vândute decât în Suceava; trecerea peste
hotarele Moldovei a cailor sau vitelor cumpărate din orice târg se putea face numai
după plata vămii în Suceava, fapt ce trebuia dovedit cu carte, se percepea vamă pentru
produsele tranzitate prin Moldova cuantumul acesteia fiind stabilit prin cântărirea
mărfurilor. Actul în sine a dezvăluit două aspecte importante: vama principală la
Suceava şi dreptul domnului ţării de a impune desfacerea în Suceava a produselor de
interes pentru Domnie.
Actul de privilegiu acordat de Alexandru cel Bun liovenilor a fost reînnoit de
Ştefan cel Mare la 3 iulie 1 460. Noul act menţine cuantumul vămii atât pentru
mărfurile de import cât şi pentru cele de export, dar dezvăluie noi mărfuri ce tranzitau
spaţiul Moldovei. Astfel sunt menţionate în act mai multe tipuri de postavuri: pânză
litvană, pânză de Krosno (pânză din Galiţia), pânză nemţească (pânză albastră
Haşdeu; pânză fină- Kaluzniacki), postavul pentru hars, postavul pentru nădragi. Sunt
amintite aici mărfurile mărunte. Acestea reprezentau mărfurile comercializate
(vândute) cu amănuntul: cuţite, coase, seceri, talere, cofiţe, brâne ferecate, ţăvi, fiare
pentru plug, săbii ungureşti, paloşe, adică "alte lucruri mărunte ce se ţin de negoţul de
mărunţişuri" 1 1 1 Nu lipsesc nici mărfurile de import: mătase, camha, tebenca, vinul
grecesc, scorţişoara sau piperul, pentru care cuantumul vămii la vama cea mare era de
3 groşi de grivnă, sau în orice alt târg de 2 groşi de grivnă.
Actul de privilegiu de la 1 460 menţine vama pentru animalele şi pieile
exportate în Liov la aceeaşi valoare ca şi actul anterior emis în timpul lui Alexandru
cel Bun. Noul act de privilegiu ne arată că sau menţinut aceleaşi taxe pentru animalele
cumpărate spre a fi vândute în Liov, de asemenea sunt amintite aceleaşi locuri de
vamă, dar au apărut şi târguri noi unde erau vămuite mărfurile: Adjud, Putna, Vaslui,
Tecuci. Sunt confirmate interdicţiile pentru anumite produse: " Şi în Cernăuţi carele
să nu se scuture, ci neguţătorul să-şi dea cuvântul său ca n-are în carele sale marfă
oprită, precum jderi, argint, şi ceară, sau nu duce cai buni de ţară ". 12 Ca şi în actul
11

12

1 . Bogdan; Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. Il, Bucureşti, 1 9 1 3, p. 278.
1 . Bogdan, op. cit. p. 280-28 1 .
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lui Alexandru cel Bun şi aici se indică locurile de vamă pentru anumite rute de tranzit.
Actul dezvăluie noi monede de circulaţie:
vor plăti în Bacău, în târgui
Romanului şi în celelalte târguri de margine câte doi zloţi turceşti de car" . Este
vorba aici de galbenii turceşti, în timp ce zlotul tătăresc reprezenta o cu totul altă
monedă. ,,El nu vine, fireşte de la Tătarii Crimeii, al căror nume îl poartă. Aceştia
nu aveau bani cu o astfel de răspândire şi însemnătate" 13 Zloţii tătăreşti reprezentau
monedele Republicii Genova. Acestea erau aduse în Moldova de caravanele de
negustori genovezi veniţi din Caffa. Zloţii turceşti apar ca monedă de schimb în
tranzacţiile curente din a doua jumătate a secolului al XV-lea după ce Petru Aron
acceptase plata tributului către Poartă.
Alte monede pomenite de document sunt rublele de argint: "iar la vama cea
mare din Suceava, de 12 cântare ce se vor cumpăni, 1 rublă de argint. " 14 Este vorba
despre moneda poloneză de argint denumită rublă.
De alte asemenea acte de privilegii au beneficiat şi negustorii braşoveni . În
Vaslui, la 23 aprilie 1 437 Ştefan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun reglementa vama
datorată de negustorii din Braşov pentru mărfurile lor, amintind faptul că
reglementarea respecta înţelegeri anterioare încă din timpul lui Alexandru cel Bun:
tară câte 4 groşi în toată ţara
"toţi oamenii din Braşov şi din Bârsa, să plătească de
noastră şi la toate vămile de oricare ar fi în ţară" 15 Acest act, de fapt o scrisoare
adresată pârgarului Mihail şi decanului Hannes Armbruster întărea un privilegiu
anterior iar legitimarea şi garanţia domnească a privilegiului câştigat în ciuda oricăror
conflicte politice este determinată de formula "în cas de războiu ferească Dumnezeu"
Iată, tratatul de pace de la Hârlău, 1 2 iulie 1 499, încheiat de Ştefan cel Mare
cu Ioan Olbracht (regele Poloniei), cu Alexandru (ducele Lituaniei) şi Sigismund
(regele Ungariei). În cadrul acestui tratat de pace pe lângă reglementările de ordin
politic, militar s-au avut în vedere şi rezolvarea unor probleme de ordin economic.
Astfel la ultimele două puncte ale tratatului s-au stabilit următoarele:
•
"neguţătorii din amândouă părţile vor fi liberi a face negoţ într-o ţară sau
într-alta, plătind vămile după vechile învoieli şi obiceiuri. "
•
"nedreptăţile şi pagubele suferite la graniţă de supuşii poloni pe teritoriul
moldovenesc vor fi judecate de staroştii de la Hotin şi Cernăuţi, iar cele
suferite de supuşii moldoveni pe teritoriul polon de starostele din Cameniţa.
În caz de neînţelegere între cei trei staroşti, ambii suverani vor delega
comisiuni de boieri, cari vor cerceta cauzele şi vor veghea ca înţelegerea
16
stabilită prin acest tratat să nu fie călcată de nici o parte. "
Se legitima ca negustorii din Moldova şi statele vecine să facă negoţ şi să plătească
vama în baza vechilor acte de privilegii. Simpla lor amintire însemna reconfirmarea
lor. Se reglementa prin tratat, ca în cazul unor neînţelegeri de natură economică cine
să judece pricinile şi în acelaşi timp judecata unor astfel de cauze să cadă în sarcina
unor comisii de boieri delegată de domnitor sau rege. Se observă din acest tratat
13 N. Iorga, op. Cit. p . 289 .
14 Idern.
15 Gheorghe Ghibănescu; op. cit., 1 926, p. 7.
16 I. Bogdan, op. cit, p. 4 1 9.
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importanţa acordată de domnie şi regalitate faţă de respectarea învoielilor de natură
economică dintre state, a reglementărilor vamale, si prin urmare respectarea regimului
vamal. Ne întrebăm astfel. Care a fost interesul Domniei? De ce domnitorii au inclus
în tratate politice şi reglementări de natură comercială?
Perceperea vămii celei mari sau vămile interne se aflau în sarcina şoltuzilor
din târguri. În cetăţile şi târgurile transilvane aceeaşi sarcină revenea Burgmeister-ului
de natură economică se intermedia de
oraşului. Deci, orice necesitate a Domniei,
către domn cu participarea Birăului din Braşov şi invers. Acest aspect se observă şi
din cele două scrisori trimise de Ştefan cel Mare către Birăul din Braşov în care
solicita " să laşi pe sluga noastră, pe meşterul Mihai să vie la noi cu săbii şi arme ca să
ne fie împotriva păgânilor"
De asemenea reglementările amintite anterior serveau intereselor domniei.
Vămile constituiau surse de venit pentru Domnie, domnitorii înşişi fiind garanţii
afacerilor de natură economică pentru străini.
lată documentul din Suceava ( 1 7 septembrie 1 480), în care Chiracel şi
Bucium, vistiernic şi vameş cereau Braşovului să restituie slugii lor Mihalcea suma de
4 zloţi vama nedreaptă pentru mărfurile acestuia. În caz de pricină cei doi dregători
făceau trimitere la puterea Domniei : "Iar dacă nu-i veţi întoarce, să ştiţi că-i vom
spune domnului (nostru), şi oricine din oamenii voştri ar veni la noi, ne vom lua de la
ei acei bani ai noştri."
Bunele relaţii dintre dregătorii târgurilor moldoveneşti cu mai marii târgurilor din
Transilvania, Polonia şi Ungaria reprezentau garanţia pentru regimul vamal al statelor
partenere. Reînnoirile unor acte anterioare de către fiecare domnitor înscăunat nu
constituiau decât o formă de legitimare a unei atribuţii de natură juridica-legislativă a
domnitorului.
Din cele prezentate în documentele enumerate se desprind următoarele
aspecte:
•
Stăpâni direcţi pe o parte din pământul ţării şi pe târguri, păstrându-şi drepturi
asupra unor produse domnii moldoveni au fost cei dintâi negustori ai ţării;
•
Domnul întâiul negustor al ţării îşi avea oamenii săi care se ocupau cu
afacerile de negoţ în numele domnului. Aşa sunt menţionaţi în documente un
Mihul Logofătul pe la ( 1 456), cunoscut în Polonia ca Mihul cancelariul Ţării
Moldovei, sau Tomşa vistiernicul, marele vameş Ieremia, Toader vameşul de
Suceava ( 1 527).
•
Domnia se hrănea din acest negoţ: pe de o parte prin cumpărările directe
scutite de vamă intermediate prin dregători, pe de altă parte prin vămuirea
mărfurilor negustorilor.
•
Regimul vamal al Moldovei deşi pare unul complicat este relativ simplu.
Erau specificate cuantumurile mărfurilor vămuite pe fiecare produs. Se
specificau locurile de vămuire pe fiecare rută comercială traversată de
caravanele neguţătorilor. Se aminteau monedele pentru plata produselor
vămuite.
•
Înlesnirile domnitorilor moldoveni pentru negustorii străini au determinat
sporirea numărului caravanelor care tranzitau spaţiul liniştit şi sigur al
Moldovei în comparaţie cu pustiul tătărăsc strbătut de cetele de tâlhari. De
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III

asemenea actele comerciale de privilegii au determinat treptat integrarea
drumurilor Moldovei în circuitul est european.
Pierderea Chiliei şi Cetăţii Albe în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi
acapararea veniturilor din vămi de către turci, cu care creştinătatea nu a
încheiat tratate vamale a determinat pentru secolul al XVI-lea afectarea
regimului vamal şi a comerţului Moldovei, precum şi relaţiile politice cu
Creştinătatea.
Pe timpul lui Petru Rareş, în urma campaniei lui Stileyman Magnificul din
1 538, Moldova devine dependentă efectiv faţă de Imperiul Otoman.
Subordonarea politică a Moldovei faţă de Poartă s-a derulat după prăbuşirea
Regatului Maghiar şi încheierea "păcii veşnice" osmano-polone din 1 53 3 . Pe
plan economic şi financiar a urmat pentru Moldova, ca şi pentru celelalte
două ţări române, îndesirea şi creşterea cererilor otomane care trebuiau aduse
la îndeplinire cu promptitudine. Obligaţiilor vechi, care suportă creşteri
substanţiale, li se adaugă altele noi ce ţineau de aprovizionare, muncă şi
transport [Istoria Românilor, 200 1 , p. 543]. Lungile şi extenuantele conflicte
otomana-habsburgice au absorbit o bună parte din proviziile Balcanilor,
destinate în mod normal capitalei otomane, de aceea, spre evitarea unor
devieri în aprovizionarea acesteia, autorităţile au recurs la tot mai multe
comenzi speciale din Ţările Române, instituindu-se un regim de vânzări
preferenţiale către Imperiul Otoman prin intermediul negustorilor români, dar
mai ales a celor otomani, care se desfăşura sub controlul statului otoman şi a
domnilor români. 1 7 Toate aceste aspecte relevate au determinat decăderea
comerţului Moldovei şi ruinarea regimului vamal al Moldovei

17 Ernest Oberlander-Târnoveanu; Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în
vremea lui Ştefan cel Mare (1457-1504), în Cercetări numismatice, IX-XI, Bucureşti, 2003-2005, p.

299.
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