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O MERCANTILISMO EUROPEU 

A) Significado e importância.

- O mercantilismo foi a política econômica dos Estados Absolutistas
europeus, entre os séculos XVI e XVIII, marcando-se pelas intervenções
constantes do Estado na economia, visando a prosperidade da nação e o
fortalecimento do Estado.

- Não foi uma doutrina teórica ou uma teoria econômica. Trata-se, muito
mais, de um conjunto de medidas práticas intervencionistas adotadas pelos
Estados ou Monarquias europeias absolutistas que variaram no tempo e no
espaço.

Obs.: a expressão mercantilismo foi cunhada por economistas no século XVIII
que se debruçaram sobre o tema



B) Formas ou políticas mercantilistas:

. mercantilismo ibérico – apelidado metalista ou bulionista pois valorizava o
estoque metálico e entendia que a concentração de ouro e prata em barra era
sinônimo de riqueza. A Espanha procurava impedir a saída de ouro e prata de seu
país , através de medidas protecionistas.

. mercantilismo francês – denominado Colbertista ou industrialista. Colbert ,
ministro da economia e finanças no governo de Luís XIV, incentivou o crescimento
das manufaturas reais com o proposito de expandir as exportações de produtos
manufaturados e artigos de luxo para melhorar o desempenho da balança comercial
francesa.

. mercantilismo inglês – conhecido como comercialista, priorizou a marinha
mercante, a busca por mercados externos e acordos vantajosos com países europeus
colonialistas que pudessem dispor matérias primas e metais para a economia
britânica. Igualmente, incentivou as atividades corsárias, o tráfico negreiro e a
presença mais intensa nos mares e oceanos.



C) Princípios básicos do mercantilismo

- Balança de comércio favorável: estimulo às exportações em detrimento das
importações, garantindo a retenção de maior quantidade de moedas de ouro e prata no
país.

- Busca por colônias, feitorias e entrepostos comerciais nas américas, África e Ásia,
complementando a produção no velho mundo , ampliando a acumulação de capitais pela
burguesia e a arrecadação de impostos pelos Estados.

- Estímulo à indústria naval para incremento na busca de colônias e áreas de
exploração.

- Protecionismo alfandegário para desestimular e sobretaxar as importações,
protegendo o mercado interno

Conclusão: importante ressaltar que o incremento destas práticas à expansão do comércio
internacional e nacional ,acelerou a acumulação primitiva de capitais pela burguesia que,
entretanto, permanecia na base social, sem prestígio, representação politica e status.
Extremamente onerada por uma carga tributária elevada, a burguesia bancava os impostos
que sustentavam a máquina burocrática e administrativa do Estado Absolutista e as ordens
sociais privilegiadas do clero e nobreza.


