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Ο .ερκαντιλισ.ός είναι ένας α8ό τους κύριους στόχους κριτικής στην ιστορία της
οικονο.ικής ε8ιστή.ης. Η σχολή 8ου κυριάρχησε στην ευρω8αϊκή σκέψη .εταξύ του
16ου και 18ου αιώνα, δεν θεωρείται 8λέον 8αρά ένα ιστορικό α8ολίθω.α, και κανένας
οικονο.ολόγος 8ου σέβεται τον εαυτό δεν θα α8οδεχόταν το χαρακτηρισ.ό του
.ερκαντιλιστή. Η κατάρριψη του δόγ.ατος του .ερκαντιλισ.ού είναι ένας α8ό τους
θε.έλιους λίθους της σύγχρονης οικονο.ικής ε8ιστή.ης. Fστόσο η ήττα του είναι
λιγότερο συνολική α8ό ότι θα υ8οδήλωνε ένα εισαγωγικό .άθη.α οικονο.ικής.
Στην καρδιά του .ερκαντιλισ.ού είναι η ά8οψη ότι η .εγιστο8οίηση των καθαρών
εξαγωγών είναι η καλύτερη διαδρο.ή για την εθνική ευη.ερία . Στην ουσία του, ο
.ερκαντιλισ.ός ταυτίζεται .ε τη συσσώρευση 8ολυτί.ων .ετάλλων (bullionism), την
ιδέα ότι το .όνο 8ραγ.ατικό .έτρο του 8λούτου και της ε8ιτυχίας .ιας χώρας ήταν η
8οσότητα χρυσού 8ου κατείχε. Εάν .ια χώρα είχε 8ερισσότερο χρυσό α8ό .ια άλλη,
ήταν κατ’ανάγκη σε καλύτερη θέση. Η ιδέα αυτή είχε ση.αντικές συνέ8ειες για την
οικονο.ική 8ολιτική . Ο καλύτερος τρό8ος για να εξασφαλιστεί η ευη.ερία της χώρας
ήταν να κάνει λίγες εισαγωγές και 8ολλές εξαγωγές, δη.ιουργώντας έτσι .ια καθαρή
εισροή ξένου συναλλάγ.ατος και .εγιστο8οιώντας τα α8οθέ.ατα χρυσού 8ου
κατείχε.
Τέτοιες ιδέες ήταν ελκυστικές για ορισ.ένες κυβερνήσεις . Η συσσώρευση
α8οθε.άτων χρυσού θεωρείτο ότι ήταν αναγκαία για ένα ισχυρό κράτος. Χώρες ό8ως
η Βρετανία εφαρ.οσαν 8ολιτικές 8ου είχαν σχεδιαστεί για την 8ροστασία των
ε.8όρων τους και την .εγιστο8οίηση των εσόδων α8ό το εξωτερικό . Οι Νό.οι 8ερί
Ναυσι8λοϊας, οι ο8οίοι 8εριόριζαν σοβαρά την δυνατότητα άλλων εθνών να
.ετέχουν στο ε.8όριο .εταξύ της Αγγλίας και των α8οικιών της , ήταν ένα τέτοιο
8αράδειγ.α .
Υ8άρχουν .ερικές διασκεδαστικές (και 8ιθανώς α8όκρυφες) ιστορίες της εφαρ.ογής
στην 8ράξη της λογικής της συσσώρευσης 8ολυτί.ων .ετάλλων. Κατά τη διάρκεια
των Να8ολεόντειων Πολέ.ων , οι ε.8όλε.ες κυβερνήσεις έκαναν λίγες 8ροσ8άθειες
να α8οτρέψουν τους εχθρούς τους α8ό την εισαγωγή τροφί.ων (και ως εκ τούτου να
τους 8ροκαλέσουν λι.ό). Αντί για αυτό 8ροσ8άθησαν να καταστήσουν την εξαγωγή
αγαθών όσο 8ιο δύσκολη .8ορούσαν για τους αντι8άλους τους. Λιγότερες εξαγωγές
θα οδηγούσαν θεωρητικά σε οικονο.ικό χάος καθώς θα .ειώνονταν τα α8οθέ.ατα
χρυσού των αντι8άλων τους. Η διασφάλιση α8ουσίας χρυσού, αντί για α8ουσία
αγαθών, θεωρείτο ότι ήταν ο 8ιο καταστροφικός τρό8ος εξουθένωσης του εχθρού.
Fστόσο, υ8άρχει .ια ση.αντική διάκριση .εταξύ της 8ρακτικής και της θεωρίας του
.ερκαντιλισ.ού. Οι α8όψεις των θεωρητικών του .ερκαντιλισ.ού συχνά
8αρα.ορφώνονταν όταν .ετατρέ8ονταν σε 8ολιτικές. Μία .ελέτη του William

Grampp, η ο8οία δη.οσιεύθηκε το 1952 , 8ροσφέρει .ια λε8τότερη εκδοχή του
.ερκαντιλισ.ού .
Ο κ. Grampp 8αραδέχεται ότι οι .ερκαντιλιστές ήταν υ8έρ του εξωτερικού ε.8ορίου.
Κά8οιος διαβάζει συχνά σε .ερκαντιλιστικά βιβλία ότι το εξωτερικό ε.8όριο θα ήταν
8ιο ε8ωφελές α8ό το εγχώριο ε.8όριο. Ε8ι8λέον, κά8οιοι α8ό τους 8ρώτους
.ερκαντιλιστές, ό8ως ο John Hales , γοητεύονταν α8ό την ιδέα ενός σεντουκιού 8ου
να ξεχειλίζει α8ό θησαυρούς.
Αλλά ο κ. Grampp υ8οστηρίζει ότι, στο σύνολό, θα 8ρέ8ει να στα.ατήσου.ε τη
σύγχυση .εταξύ .ερκαντιλισ.ού και της λογικής της συσσώρευσης 8ολυτί.ων
.ετάλλων. Λίγοι .ερκαντιλιστές ήταν σκλάβοι του ισοζυγίου 8ληρω.ών. Στην
8ραγ.ατικότητα, ανησυχούσαν .ε την ιδέα της α8οθησαύρισης χρυσού και αση.ιού.
Αυτό συνέβαινε ε8ειδή 8ολλοί .ερκαντιλιστές ενδιαφέρονταν 8ερισσότερο για τη
.εγιστο8οίηση της α8ασχόλησης. Ο Nicholas Barbon - ο ο8οίος 8ρωτοστάτησε στην
καθιέρωση του κλάδου ασφάλισης 8υρός, .ετά τη .εγάλη 8υρκαγιά του Λονδίνου το
1666 - ήθελε τα χρή.ατα να ε8ενδύονται και όχι να συσσωρεύονται . Ό8ως
ε8ιχειρη.ατολογούσε και ο William Petty - ανα.φισβήτητα ο 8ρώτος «κανονικός»
οικονο.ολόγος - η ε8ένδυση θα συ.βάλει στη βελτίωση της 8αραγωγικότητας της
εργασίας και την αύξηση της α8ασχόλησης . Και σχεδόν όλοι οι .ερκαντιλιστές
διερευνούσαν τρό8ους για να φέρουν 8ερισσότερα άτο.α στην αγορά εργασίας .
Ο κ. Grampp υ8οστηρίζει ακό.η ότι η Κεϋνσιανή θεωρία "έχει .ια συγγένεια .ε το
δόγ.α του .ερκαντιλισ.ού», .ε δεδο.ένο το κοινό ενδιαφέρον τους για την 8λήρη
α8ασχόληση . Ο Keynes, σε .ία σύντο.η ση.είωση στη «Γενική Θεωρία» του,
8αραθέτει ε8ιδοκι.αστικά τους .ερκαντιλιστές, ση.ειώνοντας ότι .ια υψηλή
8ροσφορά 8ολύτι.ων .ετάλλων θα .8ορούσε να είναι το κλειδί για τη διατήρηση του
ελέγχου ε8ί των εγχώριων ε8ιτοκίων, και, ε8ο.ένως, για την εξασφάλιση ε8αρκούς
χρήσης των 8όρων. Κατά .ία έννοια η Κεϋνσιανή θεωρία της υ8οκατανάλωσης, 8ου
δεν είναι 8αρά η ανε8αρκής ζήτηση των καταναλωτών, ως αιτία των υφέσεων, είχε
8ροαναγγελθεί α8ό αναφορές των .ερκαντιλιστών. Το 1598 ο Βαρθολο.αίος de
Laffemas, ένας Γάλλος στοχαστής, κατήγγειλε εκείνους 8ου αντιτίθενται στη χρήση
ακριβών .εταξωτών. Υ8οστήριξε ότι οι αγοραστές αγαθών 8ολυτελείας
συνεισέφεραν στα 8ρος το ζην για τους φτωχούς, ενώ ο φιλάργυρος 8ου
α8οθησαυρίζει τα χρή.ατά του "8ροκαλεί το θάνατό τους α8ό ελλείψεις".
Η 8ερίοδος 8νευ.ατικής έκλειψης του .ερκαντιλισ.ού 8ιστεύεται ότι άρχισε .ετά τη
δη.οσίευση του “Πλούτου των Εθνών” του Adam Smith το 1776 . Μια α8λή ερ.ηνεία
της ιστορίας της οικονο.ικής δείχνει ότι η έντονη υ8οστήριξη του Σ.ιθ στις ελεύθερες
αγορές ήταν ξεκάθαρα σε αντίθεση .ε τον κανονιστικό δόγ.α του .ερκαντιλισ.ού.
Ό.ως, σύ.φωνα .ε έρευνα του Lars Magnusson α8ό το Πανε8ιστή.ιο της Ουψάλα , η
συ.βολή του Σ.ιθ δεν αντι8ροσω8εύει .ια τέτοια ριζική ανατρο8ή. Ο 8ατέρας της
οικονο.ικής σίγουρα ήταν αντίθετος .ε τις ε8ι8τώσεις ορισ.ένων .ερκαντιλιστικών
8ολιτικών. ∆ιέβλε8ε τη ζη.ιά 8ου θα .8ορούσαν να 8ροκαλέσουν οι υ8ερβολικές και
αλαζονικές κυβερνητικές 8αρε.βάσεις. Ο Smith υ8οστήριξε ότι η Εταιρεία των

Ανατολικών Ινδιών , .ια οιονεί - κυβερνητική οργάνωση 8ου διαχειριζόταν .έρος της
Ινδίας εκείνη την ε8οχή, ήταν υ8εύθυνη για τη δη.ιουργία του τεράστιου λι.ού της
Βεγγάλης το 1770 . Και .ισούσε τα .ονο8ώλια, υ8οστηρίζοντας ότι ά8ληστοι βαρώνοι
.8ορούσαν να κερδίσουν “.ισθούς ή κέρδη 8ολύ 8άνω α8ό το φυσικό 8οσοστό τους”.
Ο Smith ε8ίσης γκρίνιαζε ότι οι νο.οθέτες θα .8ορούσαν να χρησι.ο8οιήσουν την
.ερκαντιλιστική λογική για να δικαιολογήσουν ασφυκτικές ρυθ.ίσεις .
Fστόσο, ο Smith υ8οδεικνύει συνθήκες κάτω α8ό τις ο8οίες οι κυβερνητικές
8αρε.βάσεις είναι α8αραίτητες . Ήταν υ8έρ των Νό.ων 8ερί Ναυσι8λοϊας. Και στις
λιγότερο γνωστές του “∆ιαλέξεις σχετικά .ε τη Νο.ολογία”, ο Smith 8εριγράφει
άλλες 8ερι8τώσεις ό8ου η 8αρέ.βαση της κυβέρνησης στο ε.8όριο είναι χρήσι.η. Ο
Smith δεν ήταν αντίθετος .ε τις κυβερνητικές ρυθ.ίσεις αυτές καθαυτές, αλλά .ε
8ερι8τώσεις ό8ου άτο.α και κυβερνήσεις θα .8ορούσαν να καταχραστούν θέσεις
εξουσίας για 8ροσω8ικό όφελος .
Ο Nicholas Phillipson, ο ο8οίος έγραψε 8ρόσφατα .ια βιογραφία του Smith ,
υ8οστηρίζει ότι η έννοια της “ελεύθερης αγοράς” ήταν ξένη 8ρος τον 8ατέρα της
οικονο.ικής. Ο Smith κατέστησε σαφές ότι οι κυβερνήσεις θα 8αίζουν 8άντα ένα ρόλο
στη δη.ιουργία αγορών, και δεν .8ορούσε να συλλάβει την έννοια .ιας αγοράς ό8ου
η κυβέρνηση δεν θα διαδρα.άτιζε καίριο ρόλο. Υ8ό την έννοια αυτή , η συ.βολή του
δεν αντι8ροσω8εύει .ια τέτοια α8ότο.η διακο8ή α8ό τη .ερκαντιλιστική σκέψη. Το
ερώτη.α δεν είναι αν υ8άρχει ρόλος για το κράτος, αλλά 8όσο .εγάλος είναι ο ρόλος
αυτός.
Αν και οι 8ερισσότερες α8ό τις 8λούσιες χώρες του κόσ.ου εξακολουθούν να
υ8οστηρίζουν το ελεύθερο ε.8όριο σή.ερα, θέ.ατα 8ου σχετίζονται .ε τον
.ερκαντιλισ.ό ανακύ8τουν συχνά στις συζητήσεις γύρω α8ό την οικονο.ική
8ολιτική. Κίνα και Γερ.ανία είναι συχνά αντικεί.ενα φθόνου για τα ε.8ορικά τους
8λεονάσ.ατα ή θεωρούνται ως ζηλευτά οικονο.ικά υ8οδείγ.ατα. Η Κίνα ιδιαίτερα
έχει ε8ιλέξει συνειδητά την ε8ιδότηση των εξαγωγών της. Ο Πρόεδρος Μ8αράκ
Ο.8ά.α έχει κάνει το δι8λασιασ.ό των α.ερικανικών εξαγωγών ως κύριο στόχο
8ολιτικής του, .έρος του σχεδίου του για να βοηθήσει την Α.ερική "να κερδίσει το
.έλλον". Αυτός ο .ηδενικού αθροίσ.ατος τρό8ος 8ροσέγγισης της 8αγκόσ.ιας
οικονο.ίας έχει λιγότερο τις ρίζες του στον .ερκαντιλισ.ό 8ου σχετίζεται .ε το
εθνικό .εγαλείο και 8ερισσότερο στον .ερκαντιλισ.ό 8ου έχει ε8ίκεντρο την 8λήρη
α8ασχόληση, σε .ια ε8οχή 8ου 8ολλές 8λούσιες οικονο.ίες υ8οφέρουν α8ό
ανε8αρκή ζήτηση και υψηλά 8οσοστά της ανεργίας. Με άλλα λόγια είναι .ια
8ροσέγγιση εντελώς κεϋνσιανή. Νωρίς στη διαδικασία της ανάκα.ψης ορισ.ένοι
οικονο.ολόγοι έδωσαν .ια ε8ίφαση της 8νευ.ατικής αξιο8ιστίας σε αυτήν την
8ροο8τική. Ο Paul Krugman, για 8αράδειγ.α, έγραψε για την ε.8ορική συ.φωνία της
Α.ερικής .ε τη Νότια Κορέα το 2010:
“Υ8άρχουν ε8ιχειρή.ατα για την α8ελευθέρωση του ε.8ορίου το ο8οίο .8ορεί να
κάνει την 8αγκόσ.ια οικονο.ία 8ιο α8οτελεσ.ατική . Αλλά δεν κάνει τί8οτα για να
αυξήσει τη ζήτηση. Υ8άρχει δε ακό.η ένα ε8ιχείρη.α για το ότι η ε8έκταση του

ε.8ορίου θα .είωνε την α8ασχόληση στις ΗΠΑ στην τρέχουσα συγκυρία. Αν οι
θέσεις εργασίας 8ου κερδίζου.ε είναι υψηλότερης 8ροστιθέ.ενης αξίας ανά
εργαζό.ενο, ενώ εκείνες 8ου χάνου.ε είναι χα.ηλότερης 8ροστιθέ.ενης αξίας, και οι
συνολικές δα8άνες 8αρα.ένουν οι ίδιες, αυτό ση.αίνει το ίδιο ΑΕΠ, αλλά λιγότερες
θέσεις α8ασχόλησης. Αν θέλετε .ια ε.8ορική 8ολιτική 8ου να βοηθά την
α8ασχόληση, θα 8ρέ8ει να είναι .ια 8ολιτική 8ου οδηγεί άλλες χώρες σε .εγαλύτερα
ε.8ορικά ελλεί..ατα ή .ικρότερα 8λεονάσ.ατα . Οι αντισταθ.ιστικοί δασ.οί στις
κινεζικές εξαγωγές θα δη.ιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Μια ε.8ορική συ.φωνία
.ε τη Νότια Κορέα , όχι.”
Αλλά το 8ιο ση.αντικό είναι ότι η 8ολιτική α8οθησαύρισης 8ολύτι.ων .ετάλλων ως
8ολιτική τόνωσης της συνολικής ζήτησης εξατ.ίστηκε .αζί .ε το ρόλο των
8ολύτι.ων .ετάλλων στη νο.ισ.ατική 8ολιτική . Η ε8ικράτηση των .η
.ετατρέψι.ων χαρτονο.ισ.άτων σή.αινε ότι συγκεκρι.ένοι στόχοι για το ισοζύγιο
8ληρω.ών δεν συνδέονται 8λέον .ε τη στάση της νο.ισ.ατικής 8ολιτικής, καθώς οι
κεντρικές τρά8εζες δεν χρειάζονται 8λέον ε8αρκή α8οθέ.ατα χρυσού για την έκδοση
νέου χρή.ατος και τη διοχέτευσή του στην οικονο.ία. Ο .ερκαντιλιστικός 8ειρασ.ός
είναι ωστόσο ισχυρός, ιδίως όταν η αύξηση της οικονο.ικής 8ίτας ε8ιβραδύνεται ή
στα.ατά εντελώς. Πάνω α8ό δύο αιώνες .ετά το έργο ορόση.ο του Smith, η
θε.ελιακή συζήτηση γύρω α8ό την οικονο.ική ε8ιστή.η συνεχίζει να έχει α8ήχηση.

