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SPAfiIUL ECONOMIC ROMÂNESC
ÎN VIZIUNEA OBSERVATORILOR GERMANI DE LA MIJLOCUL SECOLULUI

AL XIX-LEA, ÎNTRE REALITÃfiI OBIECTIVE ªI STEREOTIPURI1

Considera˛ii preliminare
Cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea marcheazã pentru spa˛iul românesc de la sud ºi

rãsãrit de Carpa˛i continuarea unui proces început în deceniile anterioare, de orientare spre Occident.
Schimbãrile devin evidente ºi capãtã consisten˛ã pe mãsurã ce institu˛iile de la noi se consolideazã ºi
sunt dotate cu o elitã de esen˛ã liberalã ºi de orientare europeanã.

Aceste transformãri pe care le înregistra societatea româneascã se oglindesc pe deplin ºi în
modul cum au fost ele receptate în cercurile politice ºi economice din spa˛iul vest-european, fie el de
expresie francezã, germanã sau britanicã.

Dacã în perioada anterioarã conturarea unei imagini despre spa˛iul sud-est european s-a realizat
în lumea occidentalã prin relatãrile mai mult sau mai pu˛in întâmplãtoare ale unor cãlãtori veni˛i în
scopuri diplomatice sau din simplã curiozitate, în perioada de dupã revolu˛ia paºoptistã, relatãrile
despre spa˛iul românesc devin expresia unor inten˛ii practice ºi pragmatice ale unor cercuri
economice ºi politice direct interesate de aceastã regiune.

Ceea ce se cuvine remarcat în acest context ºi care poate fi considerat un argument ilustrativ
pentru finalitatea acestor relatãri, este faptul cã ele nu mai prezintã simple impresii superficiale,
informa˛ii disparate ale unor cãlãtori, ci descrieri ample cu certã valoare documentarã ºi finalitate
practicã. Cel mai adesea, dupã cum vom vedea, relatãrile despre Principatele Române cuprind analize 
referitoare la via˛a economicã ºi politicã, aspecte sociale, etnice, culturale ºi urbanistice.2

Numãrul ºi diversitatea relatãrilor creºte în mod constant în întreaga perioadã a celei de a doua
jumãtã˛i a secolului al XIX-lea; este vorba nu doar de descrieri de cãlãtorie, ci lucrãri publicate
special în acest scop, de la cele politice ºi economice, cu caracter de actualitã˛i, pânã la descrieri cu
caracter istorico-sociologic, cultural ºi chiar texte literare cu tematicã româneascã, memorii etc.
Efectul cel mai concludent ºi palpabil azi, analizându-l din perspectivã istoricã este cã au conturat o
anume imagine a spa˛iului românesc ºi a românilor ca popor în mediile socio-culturale vest-europene
unde au apãrut aceste lucrãri. Cel de-al doilea efect este cã acestea au influen˛at decizia politicã ºi
economicã a guvernelor vest-europene.

Inten˛ia noastrã este ca în cele ce urmeazã sã schi˛ãm modul cum s-a conturat imaginea
românilor ºi a spa˛iului românesc în cercurile politice ºi economice germane ºi sã analizãm modul
cum aceste percep˛ii reciproce au influen˛at rela˛iile economice bilaterale în cea de-a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea. Nu dorim sã realizãm o lucrare de imagologie istoricã ºi nici sã prezentãm în
detaliu ºi fiecare în parte aceste descrieri realizate de autorii germani cu privire la spa˛iul românesc, ci 
sã integrãm aceste informa˛ii într-o încercare de reconstituire a rela˛iilor economice bilaterale într-o
perioadã când acestea cunosc o articulare sistematicã, pe baze moderne.

Subiectul abordat este nou în mãsura în care se axeazã pe componenta economicã a rela˛iilor
româno-germane din perioada lor timpurie, începând cu anii 1860 pânã spre 1890, mult mai pu˛in
analizate, în compara˛ie cu cele de dupã aceastã perioadã când aderarea României la Tripla Alian˛ã a
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determinat o intensificare fãrã precedent a acestora ºi, implicit, o mai stãruitoare aten˛ie din partea
istoriografiei.

Aspecte ale rela˛iilor economice româno-germane în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea, reflectate în istoriografie

La nivel general, evolu˛ia abordãrilor istoriografice privind rela˛iile româno-germane a fost
încadratã în trei etape întinse pe o perioadã de mai bine de un secol.3

Prima etapã sau începuturile cercetãrilor se plaseazã spre sfârºitul veacului al XIX-lea când
rela˛iile politice ºi economice crescânde prilejuiesc o serie de preocupãri ºi o sporire a interesului
reciproc. Cele mai multe dintre abordãri aveau ºi menirea de a oferi o legitimare istoricã apropierii
româno-germane realizatã cu prilejul aducerii pe tronul României a principelui Carol de
Hohenzollern.4 Tot la mijlocul secolului al XIX-lea, când în Principate se urmãrea constituirea unui
sistem de credit, apare interesul capitalului ºi al bancherilor germani pentru aceastã regiune5, context
în care apar analize consistente ºi serioase cu scopul de a accentua interesul economic în numeroase
cazuri din partea germanilor pentru spa˛iul românesc.6

Practic, rãzboiul Crimeei a fost cel care a revelat pentru lumea germanã ºi vest europeanã în
general, poten˛ialul economic al Orientului ºi imensele posibilitã˛i economice de acolo, fapt sesizat
de marii economiºti ºi teoreticieni economici ai vremii, între care Fr. List7, A. Rosher ºi al˛ii.

Referindu-ne doar la rela˛iile economice româno-germane, istoria acestora a fost abordatã chiar
de la finele secolului al XIX-lea, sau de la începutul celui urmãtor ºi s-au axat în mod firesc pe istoria
legãturilor comerciale dintre oraºul german Leipzig ºi spa˛iul românesc. Meritã men˛ionate în acest
sens lucrãrile lui Netta Gheron care au rãmas pânã azi cele mai importante contribu˛ii dedicate
subiectului, una dintre lucrãri constituind o tezã de doctorat a autorului amintit, sus˛inutã la
Universitatea din Zürich.8 Analiza se axeazã asupra perioadei de la finele secolului al XVIII-lea ºi
primele decenii ale celui urmãtor, când ponderea tranzac˛iilor comerciale dintre oraºul german
organizator al celor mai însemnate târguri bianuale de mãrfuri din spa˛iul german, a fost cea mai
mare. Analizele statistice fãcute de autor pe baza unor documente comerciale originale relevã
ponderea ºi evolu˛ia în timp a acestor rela˛ii comerciale. Concluzia sa este cã transformãrile
economice ºi mai ales schimbarea rutelor comerciale petrecutã începând cu anii ’30 ai secolului al
XIX-lea au modificat esen˛a ºi ponderea acestor rela˛ii comerciale, transformându-le într-un declin
ireversibil spre mijlocul secolului.

Pãstrând o oarecare ordine cronologicã în ilustrarea preocupãrilor istoriografice privind rela˛iile
economice româno-germane, trebuie men˛ionat episodul încercãrilor de înfiin˛are în Moldova a unor
institu˛ii de credit cu capital german în anii 1840-1850. Între abordãrile care se ocupã de acest aspect,
amintim doar una care îi apar˛ine lui Constantin C. Angelescu în care încadreazã momentul în
perspectiva eforturilor românilor de a-ºi crea propriile institu˛ii de credit într-o perioadã deosebit de
vitregã.9

Pe de altã parte, se poate remarca o abordare mai recentã a subiectului apar˛inând Stelei Mãrieº
care încearcã sã identifice interesele germane din spatele creãrii unor întreprinderi bancare în

40

Iosif-Marin Balog

3 Vezi Vasile Docea, Glose la o temã istoriograficã: rela˛iile româno-germane, în volumul „Itinerarii istoriografice.
Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani”, coordonator Gabriel Bãdãrãu, Iaºi, 1996, pp. 137-154.

4 Erdmann von Hahn, Deutschland, Rumänien und Fürst Karl von Hohenzollern, Prag, 1875, 30 pp.
5 Stela Mãrieº, Proiecte privind rela˛iile economice dintre Prusia ºi Principate la mijlocul secolului al XIX-lea, în „Anuarul
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9 Constantin C. Angelescu, Creditul în Moldova de la 1848 la 1864, în „Dezvoltarea economiei în Moldova între anii

1848-1864”, Bucureºti, 1963, pp. 383-427.



Principate.10 Aceste ac˛iuni trebuie legate de promovarea interesului german fa˛ã de spa˛iul sud-est
european în general, în contextul acutizãrii chestiunii orientale sau în cel al evenimentelor
revolu˛ionare în 1848-1849. Nu trebuie omise nici eforturile sus˛inute ale paºoptiºtilor români de a
pleda cauza revolu˛iei româneºti în fa˛a Parlamentului revolu˛ionar din Frankfurt, ac˛iuni care, pe
lângã argumentul politic, au invocat în repetate rânduri poten˛ialul economic al regiunii Dunãrea de
Jos ºi calea comercialã pe care acest fluviu o oferea economiei germane.11

Dintre abordãrile privitoare la rela˛iile economice româno-germane în duratã mai lungã trebuie
amintitã lucrarea lui Gheorghe Zane care analizeazã istoria rela˛iilor comerciale dintre Principatele
române ºi statele germane în perioada 1774-1874. Deºi lipsesc date statistice ºi analize cantitative
concludente, lucrarea are meritul de a fi schi˛at, în sintezã, cadrul juridic care reglementa aceste rela˛ii 
ºi efectele politicilor vamale de dinainte de 1870, adicã de reglementarea lor în sens modern ºi liberal, 
asupra legãturilor economice.12

Cele mai consistente analize privind istoria rela˛iilor economice româno-germane de la
începutul secolului al XIX-lea ºi pânã la Primul Rãzboi Mondial sunt cele elaborate în jurul anului
1900, multe dintre ele nefiind depãºite nici azi. Ele apar˛in deopotrivã unor autori români ºi germani,
ºi trebuie raportate la contextul politic al vremii, apropierea României de Puterile Centrale ºi interesul 
manifestat al Germaniei fa˛ã de economia româneascã.13 De asemenea, analizele asupra istoriei
rela˛iilor interna˛ionale, ºi cu precãdere asupra acelei pãr˛i care se referã la rela˛iile dintre România ºi
Tripla Alian˛ã, acordã o pondere însemnatã ºi rela˛iilor economice, care, mai ales în cazul Germaniei
au fost indisolubil legate de cele politice.14 Firesc, aten˛ia asupra componentei economice cade pe
perioada de dupã 1890-1900, când, într-adevãr, schimburile economice ºi exportul de capital german
în România capãtã o pondere însemnatã. Ele au fost însã precedate de decenii de tatonãri ºi încercãri
de consolidare, ac˛iuni care trebuie corelate cu politica lui Bismarck fa˛ã de Europa de sud-est
dinainte ºi de dupã Congresul de la Berlin. Din pãcate acest segment cronologic al rela˛iilor
economice româno-germane este mult mai pu˛in prezent în istoriografie15, fapt care ne-a ºi
determinat sã-i acordãm o aten˛ie specialã prin lucrarea de fa˛ã.

Relatãrile de cãlãtorie sau informa˛iile reciproce vehiculate prin presa timpului au conturat un
set de imagini pe care cele douã pãr˛i ºi le-au format una despre cealaltã, imagini care au fost analizate 
succint sau cu o mai insistentã aplecare, mai cu seamã de cãtre reprezentan˛ii istoriografiei mai
recente.16

Mijloacele ºi cãile prin care s-a articulat imaginea despre români în lumea germanã s-au
diversificat în cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Anterior acestei perioade principalele
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deutsch-rumänischen Handelsbeziehungen, Altenburg, 1902; Lar Iliescu, Die deutsch-rumänischen Handelsbeziehungen,
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Barborescu, Aufsätze zur Geschichte, Politik und Volkwirtschaft Rumäniens, Berlin, 1896.

14 ªerban Rãdulescu Zonner, România ºi Tripla Alian˛ã, Bucureºti, 1978.
15 Ulrich Haustein, Aspekte der deutsch-rumänischen Beziehungen zur Zeit Bismarks, în „Deutsche-rumänisches

Colloquium junger Historiker, Kultur Historiker und Zeitgeschichter”, München, 1974.
16 Stela Mãrieº, Rumänien im 19. Jahrhundert aus der Sicht deutscher Reisender, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D.

Xenopol”, Iaºi, XXII, 1985; Idem, Die Rumänischen Fürstenthümer aus der Sicht deutscher Reisenden und Diplomaten
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, în „Revue Roumaine d´Histoire”, XXII, nr. 3, pp. 213-223.



surse se rezumau la relatãrile de cãlãtorie, ºtirile vehiculate în presã, memorii ale unor personalitã˛i
din lumea germanã care au ajuns pe aceste meleaguri cu diverse misiuni. În deceniile de la finele
secolului, spa˛iul românesc sub toate aspectele sale este mult mai prezent în lumea politicã ºi în opinia 
publicã din Germania. Practic, aducerea pe tronul României a principelui Carol a determinat o sporire 
a interesului politic ºi o nouã abordare a cercurilor economice din Germania cu privire la poten˛ialul
economic al acestei regiuni.

Se poate afirma cã adevãratul interes al Germaniei pentru România s-a articulat coerent dupã
1866. Dacã la începutul acestei perioade continua sã predomine o imagine idilicã despre Principate
care fãcea referire la bogã˛iile naturale, poten˛ialul agricol, ospitalitatea românilor, ulterior avem de-a 
face cu o imagine tot mai complexã, cu abordãri pragmatice în adunarea de informa˛ii despre
România ºi cu o certã finalitate economicã ºi politicã. 

Interesele germane în privin˛a unor planuri economice ambi˛ioase în Europa de sud-est au fost o
preocupare clar conturatã încã din timpul Revolu˛iei de la 1848. „Europa de 70 de milioane”
promovatã cu entuziasm de unii politicieni austrieci ºi germani pãrea sã câºtige tot mai mul˛i adep˛i
cu prilejul efervescen˛ei revolu˛ionare din spa˛iul german, între˛inutã de dezbaterile din Parlamentul
de la Frankfurt/Main. Friederich List, cel mai de seamã doctrinar al protec˛ionismului economic de la
mijlocul veacului al XIX-lea preconiza crearea unui stat confederativ care sã constituie o unitate
economicã ºi comercialã, înglobând o multitudine de na˛iuni, din Olanda, Danemarca ºi pânã la
Marea Neagrã.17

În consecin˛ã, reprezentan˛ii din Parlamentul de la Frankfurt au fãcut o intensã propagandã
pentru înlãturarea barierelor vamale dintre Ungaria ºi statele ereditare austriece ºi promovau
necesitatea aderãrii depline a Austriei la Zollverein. Se adãuga inten˛ia integrãrii Principatelor în
acest vast spa˛iu economic, fapt ce ar fi însemnat pentru germani posibilitatea creãrii unor posibile
debuºee economice la Dunãrea de Jos ºi în întregul spa˛iu sud-est european unde concuren˛a
economicã britanicã devenea tot mai acerbã. Pe de altã parte, pe plan politic, ambi˛iosul proiect avea
misiunea limitãrii influen˛ei pan-slavismului în lumea balcanicã. 

Astfel de planuri au gãsit un vast ecou atât în opinia publicã germanã, cât ºi printre paºoptiºtii
români. Catolicii bavarezi ºi milioanele de protec˛ioniºti din sud, grupa˛i în jurul ziarului Allgemeine
Zeitung ºi Deutsche Vierteljahrschrift au fãcut o intensã propagandã în acest scop. La rândul lor,
revolu˛ionarii munteni, reprezenta˛i la Frankfurt de Ioan Maiorescu, au promovat cu entuziasm ideea
includerii inclusiv din punct de vedere economic, a Principatelor în ambi˛iosul proiect confederativ
central-european. Dovadã stau numeroasele contacte ale revolu˛ionarului sus amintit cu oamenii
politici germani ai momentului ºi, mai ales, cele douã memorii înaintate Parlamentului de la
Frankfurt.18

Inutilitatea deciziilor luate în Parlamentul de la Frankfurt în condi˛iile nerecunoaºterii autoritã˛ii
ºi legitimitã˛ii sale ºi, mai ales, eºecurile revolu˛iilor din întreg spa˛iul european au atenuat discu˛iile
despre Mitteleuropa economicã în perioada imediat postrevolu˛ionarã.

Ele au reapãrut în contextul rãzboiului Crimeei ºi a Conferin˛ei de pace de la Paris din 1856, cei
mai ferven˛i sus˛inãtori fiind ministrul austriac al comer˛ului Karl von Bruk ºi Lorenz von Stein,
reprezentant al unor cercuri financiare din spa˛iul german. Cel din urmã a fost puternic pãtruns de
ideea reactivãrii planurilor economice privind Mitteleuropa ºi, mai ales, a misiunii civilizatoare a
Germaniei în Orient.

Rãzboiul Crimeei a relevat poten˛ialul economic al Orientului ºi imensele posibilitã˛i pentru
puterile europene de a pãtrunde acolo. Cu acest prilej, cercurile de interese germane ºi, mai ales, cele
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politice ºi economice au realizat ºi cât de pu˛in erau cunoscute aceste regiuni sub aspectul
poten˛ialului uman ºi material, multe din ideile vehiculate rãmânând doar la nivelul unor
„abstrac˛iuni” fantastice.19

În acest context trebuie plasate eforturile pentru o mai îndeaproape cunoaºtere din partea
germanã a realitã˛ilor din aceastã parte a continentului. Aceste eforturi s-au materializat pe mai multe
planuri ºi prin diverse mijloace:
– prin canalele politice oficiale, respectiv prin reprezentan˛i diplomatici germani deja temeinic
stabili˛i în regiune, dacã avem în vedere cã la Gala˛i func˛iona încã din 1837 o reprezentan˛ã
consularã;
– prin intermediul presei din spa˛iul german care face tot mai dese referiri la situa˛ia ºi realitã˛ile din
principate; 
– prin intermediul relatãrilor unor cãlãtori germani care au vizitat aceste regiuni, fie în scopuri
personale, fie cu o bine circumscrisã misiune în acest sens. 

Paralel, asistãm în aceastã perioadã la articularea unei politici germane de exporturi de capital,
politicã în care a fost inclusã ºi aria sud-est europeanã a continentului. Politica germanã a exportului
de capital a fost masiv influen˛atã de principiul „douã nevoi pentru fiecare marcã”. Kaiserul ºi
ministrul de externe au fost întotdeauna în contact privat ºi neoficial cu executivele marilor bãnci.
Consultãrile luau întotdeauna în calcul semnifica˛iile politice ale împrumuturilor ºi investi˛iilor de
capital. Acest fapt a avut o semnifica˛ie deosebitã pentru România, în condi˛iile în care, mai ales dupã 
Congresul de la Berlin, rela˛iile politice româno-germane cunosc o certã consolidare; exportul de
capital cunoaºte ºi el o creºtere fãrã precedent, încât pânã la 1900 jumãtate din capitalul german
plasat în Balcani se afla în România.20

Descrieri de cãlãtorie ºi relatãri germane despre spa˛iul economic românesc (1850-1900). 
Primul dintre germanii de la mijlocul secolului al XIX-lea care a vizitat locurile de la Dunãrea de 

Jos ºi care a adunat date economice pânã atunci necunoscute publicului occidental a fost Wilhelm
Pressel.21

I-au urmat o serie de al˛i autori care au abordat sistematic situa˛ia economicã din România
furnizând date de o deosebitã importan˛ã pentru cercurile politice ale vremii.22

La mijlocul secolului al XIX-lea cel mai avizat cunoscãtor al realitã˛ilor din spa˛iul românesc a
fost fãrã îndoialã Ferdinand Neigebaur, consul la Iaºi între 1843-1845. Lucrãrile sale despre români
ºi spa˛iul românesc au contribuit nu numai la informarea sub diverse aspecte a opiniei publice
germane asupra ̨ ãrilor române, ci ºi la influen˛area factorilor de decizie de la Berlin în adoptarea unei
atitudini favorabile fa˛ã de aspira˛iile românilor.23

Privitor la realitã˛ile economice româneºti autorul german remarcã starea de înapoiere
generalizatã a agriculturii, în ciuda fertilitã˛ii pãmântului, înapoiere care se datoreazã lipsei unei pie˛e 
interne, a sistemului primitiv de culturã ºi a uneltelor rudimentare. Cu toate acestea observatorul
german remarcã poten˛ialul deosebit, inclusiv al celui uman, nevalorificat, pentru cã ̨ ãranii nu au fost 
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21 Wilhelm Pressel, Reise nach Belgrad und Saloniki, Wien, 1861.
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23 Despre Neigebaur a scris ºi N. Iorga, în „Istoria românilor prin cãlãtori”, Bucureºti, vol. IV, 1981, pp. 65-67.



niciodatã stimula˛i sã munceascã dupã tendin˛ele moderne ale timpului.24 Cu toate acestea Neigebaur
se aratã optimist în privin˛a perspectivelor economice ale românilor pentru cã el vede în caracterul
românilor o bazã rezonabilã care, odatã canalizatã în direc˛iile potrivite, va aduce cu sine rezultate pe
mãsurã. De aceeaºi pãrere este ºi E.A. Quitzmann, un medic bavarez care cãlãtorind în 1846 prin
fiãrile Române observa ºi el cã „românii nu au idee despre munca planificatã, se mul˛umesc cu pu˛in, 
însã dacã scãderile pe care o stãpânire strãinã i le-a inoculat de veacuri, vor fi treptat smulse din
rãdãcinã, atunci desigur poporului îi stã în fa˛ã un viitor frumos”25. 

Nu mai pu˛in adevãrat este faptul cã observatorii germani au remarcat pozi˛ia strategicã a
spa˛iului românesc, legat de Europa Occidentalã prin cursul Dunãrii, pe atunci cea mai importantã
arterã ce lega lumea germanã de Orient nu numai din punct de vedere comercial, ci aceasta trebuia
transformatã în avantaj politic pentru germani prin sprijin acordat românilor împotriva preten˛iilor
ruseºti. Numai astfel poate afla recunoºtin˛ã din partea unui popor care are într-adevãr sprijin
interna˛ional, sprijin pe care, considerau autorii germani, acest popor îl meritã din plin pentru cã de
veacuri românii au avut de luptat pentru supravie˛uire.26 Nu to˛i observatorii germani erau însã la fel
de optimiºti. Wilhelm Hamm, chimist german ºi profesor de agriculturã la Lepzig, fãcea în anii 60 ai
secolului al XIX-lea o cãlãtorie în sud-estul Europei, prilej cu care vizita ºi spa˛iul românesc.27 El este 
mult mai critic la adresa românilor; spune despre poporul român cã este ospitalier, supus ºi ascultãtor, 
dar toate însuºirile sale bune sunt îngropate în încetinealã ºi indolen˛ã. Pesimismul sãu este ºi mai
accentuat când considerã cã poporul român va avea încã nevoie de multã vreme pânã va fi pus pe
calea cea bunã.28

Fãcând o apreciere asupra modului cum a fost receptat spa˛iul românesc din punct de vedere
economic în opinia germanilor, putem afirma cã deja se constituise în imaginarul acestora câteva
cliºee care vor domina întreaga perioadã de pânã la Primul Rãzboi Mondial, cliºee amendate ºi
nuan˛ate pe mãsurã ce informa˛iile despre români sporesc. Un prim cliºeu era reprezentat de existen˛a 
la gurile Dunãrii a unei regiuni cu o bogã˛ie a resurselor naturale ieºitã din comun, dar neutilizatã, un
spa˛iu locuit de un popor înapoiat dar extrem de ospitalier ºi, în fine, imaginea unui spa˛iu în care
organizarea ºi geniul german ar avea toate posibilitã˛ile sã se afirme în economie ºi comer˛. Se
constata cã produsele germane sunt prea pu˛in promovate aici, ºi cã era nevoie de mai multã
„agresivitate” din partea comercian˛ilor germani care nu ar trebui sã se mai plângã de concuren˛a
produselor engleze, ci sã facã ei înºiºi ceva pentru a putea pãtrunde pe pia˛a românescã. Deºi acest
fapt nu a rãmas fãrã urmãri, se considera cã nu s-a fãcut îndeajuns pentru sporirea volumului
produselor germane pe pia˛a româneascã.

Venirea pe tronul României a principelui Carol a schimbat în bunã mãsurã percep˛ia germanã
despre spa˛iul românesc ºi a încurajat ini˛iativele economice. Imaginea de liniºte ºi stabilitate
instauratã dupã 1866 a sporit încrederea investitorilor. Aceastã încredere a fost alimentatã ºi de
lucrãrile ce au continuat sã aparã în Germania despre România ºi care, în general, pe lângã faptul cã
au furnizat informa˛ii tot mai complexe, prezentau ºi o imagine optimistã asupra poten˛ialului sporirii 
legãturilor economice dintre cele douã ˛ãri.29 Atât Rudolf Henke, cât ºi Rudolf Bergner remarcau
posibilitatea deschiderii unui câmp deosebit de favorabil pentru investi˛iile germane în România, cel
al cãilor ferate, domeniu care nu numai cã aducea prin sine profituri substan˛iale, ci, mai ales,
deschidea calea surmontãrii unui handicap al schimburilor comerciale la Dunãrea de Jos, cel al
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costurilor transporturilor. Bergner remarca, spre exemplu, acest grav neajuns care, spunea el, va
compromite definitiv posibilitã˛ile de concuren˛ã cu produsele engleze, atâta vreme cât pentru 100 de 
kg de marfã se plãteau de la Leipzig la Bucureºti 21 de lei, de la Viena 15 lei, pe când aceeaºi marfã
adusã de la Manchester nu costa mai mult de 8 lei30. Sporirea descrierilor despre spa˛iul românesc se
reflectã în diversificarea aspectelor abordate: geografie, organizare politicã ºi constitu˛ionalã,
comer˛, transporturi, industrie, adevãrate ghiduri pentru investitori.31 Practic, din acest moment, cele
mai multe dintre lucrãrile care apar despre România capãtã un caracter pragmatic, ºi sunt investite cu
un scop bine determinat, semn cã cel pu˛in în cercurile direct interesate de rela˛iile comerciale ºi de
investi˛ii se depãºea faza romanticã, iar aceºtia pãºeau deja într-un teritoriu cunoscut. Dovadã stã ºi
deschiderea de consulate româneºti în Germania cu misiune economicã32 la decenii bune dupã de
germanii fãcuserã ei primii paºi prin deschiderea reprezentan˛elor de la Gala˛i, Sulina ºi Brãila. 

Romanian economic space in the View of German Observers 
from the mid-19th  century, between Objective Realities and Stereotypes

Abstract

Analyzing the Romanian-German economic relations in the time range roughly between
1850-1890, we find that this is the time when finally established the foundations of the modern type
and long lasting relationships. Up in the ’50s economic contacts were only sporadic and in general
terms unsystematic, and the prevailing forms of trade, specific to the eighteenth century, became
obsolete. After this time we are witnessing a radical restructuration of these relations.

Among the many factors that have led these changes can be included: increasing of the
economic interest of German world in the Lower Danube, the inauguration of the young Romanian
state its own customs policy, expanding domestic consumer market and not least, in political circles
was shaped a clear economic policy about choices, customs and foreign affairs.

 Although the mid-nineteenth century Romanian realities were little known in German media,
this situation gradually changed, as occurred more extensive information about the Romanian
territory. There were travel stories of foreign travelers, but got consistency as they become truly
Romanian studies about this region’s economic potential and information had indeed taken into
account by business groups and decision in Germany.
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