Σημειώσεις Οικονομικής Ιστορίας Ι
Το συνοπτικό κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στην περίοδο της
προβιομηχανικής εποχής και την περίοδο της Α’ και Β’ Βιομηχανικής
Επανάστασης, δηλαδή καλύπτει 4 περίπου αιώνες, δηλαδή από τον
16ο έως και τον 19ο αιώνα

Α. 16ος-18ος αιώνας
•

Τα οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της
προβιομηχανικής Ευρώπης.

•

Η άνοδος του εμπορικού καπιταλισμού.

•

Προ-βιομηχανικές και πρωτο-βιομηχανικές μορφές παραγωγής.

•

Οικονομικοί μετασχηματισμοί στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 16ου
και 17ου αιώνα: Η μεταφορά του οικονομικού κέντρου επέκτασης από τη
Μεσόγειο θάλασσα, στη Βόρειο Θάλασσα και το Βόρειο Ατλαντικό.

•

Προέλευση της βιομηχανικής επανάστασης.

«Ο κόσμος του 1789 ήταν κατεξοχήν αγροτικός, και όποιος δεν έχει αφομοιώσει το
θεμελιώδες αυτό γεγονός δεν μπορεί να τον κατανοήσει. Σε χώρες όπως η Ρωσία, η
Σκανδιναβία ή τα Βαλκάνια, όπου η πόλη ποτέ δεν είχε υπερβολική άνθηση, ο
πληθυσμός ήταν αγροτικός κατά 90 με 97%. Ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή αν και
φθίνουσα αστική παράδοση, το αγροτικό ή γεωργικό ποσοστό ήταν εξαιρετικά
υψηλό: 85% στη Λομβαρδία, 72-80% στη Βενετία, πάνω από 90% στην Καλαβρία
και τη Λουκανία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διαθέτουμε. Έξω, μάλιστα, από
λίγες ακμάζουσες βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές, θα δυσκολευόμαστε πολύ να
βρούμε ένα αρκετά μεγάλο ευρωπαϊκό κράτος όπου τουλάχιστον τέσσερις στους
πέντε κατοίκους να μην είναι άνθρωποι της υπαίθρου. Ακόμη και στην ίδια την
Αγγλία, ο αστικός πληθυσμός ξεπέρασε τον αγροτικό για πρώτη φορά μόλις το 1851.
Οι επαρχιακές αυτές πόλεις, αν και μικρές, ήταν ωστόσο «αστικές». Οι κάτοικοί τους
περιφρονούσαν τη γύρω τους ύπαιθρο με την περιφρόνηση του εύστροφου και
μορφωμένου για τον δυνατό, τον αργόστροφο, τον αδαή και τον ανόητο… Η
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο, ή μάλλον ανάμεσα στις
ενασχολήσεις της πόλης και στις ενασχολήσεις της υπαίθρου ήταν ευδιάκριτη. Σε
πολλές χώρες το φράγμα των δασμών, ή κάποτε ακόμη και η παλιά γραμμή του
τείχους, χώριζε τους δύο κόσμους. Σε ακραίες περιπτώσεις, όπως στην Πρωσία, η
κυβέρνηση, πασχίζοντας να κρατά υπό πλήρη έλεγχο τους φορολογούμενους πολίτες
της, εξασφάλιζε τον ολοκληρωτικό διαχωρισμό αστικών και αγροτικών
δραστηριοτήτων. Ακόμη και εκεί όπου δεν υπήρχε τόσο άκαμπτη διοικητική
διαίρεση, οι άνθρωποι των πόλεων διακρίνονταν από τους αγρότες συχνά και λόγω
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εμφάνισης.» E.J.HOBSBAWM, Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, ΜΙΕΤ,
2002, Κεφάλαιο Α’.
Μέχρι λοιπόν τη βιομηχανική επανάσταση, η ευρωπαϊκή οικονομία παρέμεινε κατά
βάση γεωργική. Ωστόσο οι κύριοι μοχλοί της ανάπτυξης από τον Μεσαίωνα ήταν α)
το διεθνές εμπόριο, β) οι υφαντουργίες και γ) οι οικοδομές. Ο όγκος του διεθνούς
εμπορίου εξακολουθούσε να βασίζεται στα είδη διατροφής, στα μπαχαρικά και τα
υφάσματα. Ο κατάλογος αυτός αντανακλά τη βασική δομή της ζήτησης η οποία
εστιαζόταν στα είδη διατροφής, στην ένδυση και την στέγαση.
Αναλυτικότερα:
Στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, στις πόλεις η μεταποιητική παραγωγή
καθορίζεται από τις συντεχνίες: ελέγχουν την αγορά πρώτων υλών, καθορίζουν τις
συνθήκες και την ποιότητα της παραγωγής, τις τιμές πώλησης, τις αμοιβές και την
εκπαίδευση των μαθητευόμενων. Βασικός στόχος της συντεχνίας είναι ο έλεγχος της
προσφοράς άρα δεν επιτρέπουν την δημιουργία πολλών εργαστηρίων. Όταν ο
αριθμός των ιδιοκτητών μειώνεται (π.χ μετά από επιδημία) τότε μόνον οι βοηθοί
είχαν μια ευκαιρία να ανοίξουν το δικό τους εργαστήριο.
Η παρακμή του συστήματος της συντεχνίας συμβαδίζει με τη μεταφορά της
παραγωγής στην ύπαιθρο (putting out system όπως αποκαλείται η παρακάτω
διαδικασία για την περίοδο από τον 17ο αιώνα και μέχρι την Βιομηχανική
Επανάσταση, βλέπε και σελίδα 13 του κειμένου). Οι έμποροι αναθέτουν σε αγροτικές
οικογένειες την παραγωγή π.χ. υφασμάτων. Οι οικογένειες αυτές έχουν πολύ μικρό
κλήρο ή έχουν ανάγκη να συμπληρώσουν το αγροτικό τους εισόδημα και είτε
διαθέτουν οι ίδιες τα εργαλεία και την πρώτη ύλη είτε τους τα προμηθεύουν οι
έμποροι . Στην συνέχεια, ο έμπορος πουλάει τα προϊόντα είτε στην εσωτερική αγορά
είτε στο εξωτερικό.
Σίγουρα, ορισμένοι έμποροι γίνονται βιομήχανοι δίνοντας δουλειά στους τεχνίτες που
τους προμηθεύουν με εμπορεύματα προς πώληση. Αλλά η πληρωμή με το κομμάτι
υποδεικνύει πόσο μακριά είναι αυτή η οργάνωση από τις σύγχρονες μορφές
επιχείρησης, όπως οι σύγχρονες θεωρίες προσπαθούν να τις περιγράψουν.
Ταυτόχρονα, οι τράπεζες βρίσκονται επίσης σε φάση ανάπτυξης για να
αντιμετωπίσουν την άνοδο του εμπορίου, αλλά αυτή η εξειδίκευσή τους
επικεντρώνεται κυρίως στην αγοραπωλησία ξένων νομισμάτων. Επομένως, η
επιχείρηση κατά την περίοδο αυτή είναι ουσιαστικά εμπορική και
χρηματοοικονομική.
Η Αναγέννηση φέρνει πολλές αλλαγές στο οικονομικό τοπίο: οι καραβέλες αυξάνουν
τις μεταφορικές δυνατότητες, ταυτόχρονα με την εμφάνιση του τυπογραφείου. Η πιο
σημαντική αλλαγή, ωστόσο, βρίσκεται στις νοοτροπίες: το κλίμα της Μεταρρύθμισης
δημιουργεί μια τάση ευνοϊκή για τον ατομικισμό.
Πράγματι, η Δύση άνοιξε στον κόσμο μετά τον 14ο αιώνα: ακόμη και αν το 90% της
παραγωγής ανταλλάσσεται σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων, εμφανίζεται ένας
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μεγαλύτερος κύκλος εμπορίου. Σίγουρα είναι μέτριος, παρουσιάζει όμως μια
πραγματική διεύρυνση των προοπτικών.
Ορισμένες χρηματοπιστωτικές και εμπορικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις πρώτες
ενδείξεις ενός πραγματικού τραπεζικού και εμπορικού καπιταλισμού. Τρία ιστορικά
στάδια σκιαγραφούν αυτές τις εξελίξεις.
Πρώτο στάδιο: Στα τέλη του 15ου αιώνα, η Ιταλία άρχισε μια βαθιά παρακμή υπέρ
της Αμβέρσας. Πράγματι, η Αμβέρσα έγινε η πλουσιότερη πόλη στην Ευρώπη
εκείνη την εποχή. Στην πόλη τρεις τομείς έδωσαν τεράστια οικονομική άνθηση: Ο
πρώτος βασιζόταν στην αγορά πιπεριού, ο δεύτερος στον αμερικανικό άργυρο που
έφερνε η Σεβίλη (και σταμάτησε όταν η Ισπανία χρεοκόπησε το 1557) και ο τρίτος
ήταν η βιομηχανία υφασμάτων. Στις αρχές του 16ου αιώνα η Αμβέρσα κατείχε το
40% του παγκοσμίου εμπορίου.
Μετά όμως «τη λεηλασία της Αμβέρσας» από τους Ισπανούς το 1576, την Ολλανδική
επανάσταση που ακολούθησε (1579) απέναντι στην ισπανική κυριαρχία και την
αναγκαστική αποχώρηση των προτεσταντών κατοίκων από την Αμβέρσα, οι
περισσότεροι κατέφυγαν στην Ολλανδία υποβοηθώντας τη χρυσή εποχή της
Ολλανδίας. Στις Κάτω Χώρες θα εμφανιστεί λοιπόν ο καπιταλισμός (δεύτερο
στάδιο), παρά τους περιορισμένους πόρους της χώρας (που δείχνει τη σημασία της
επιχειρηματικότητας και της οργάνωσης): δημιουργείται ένα σύστημα που πλησιάζει
στα σύγχρονα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το Άμστερνταμ γίνεται η πρωτεύουσα
της πληροφορίας και της γνώσης ήδη στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Η λογική της
αγοράς αλλάζει δραματικά: οι εμπορικές αποστολές οργανώνονται μόνο όταν οι
ανάγκες των πελατών ορίζονται με σαφήνεια. Πέρασε πια η εποχή που στόχευαν
μόνο να συγκεντρώσουν τα αγαθά χωρίς να ανησυχούν για την πραγματικότητα της
αγοράς και που θα τα διοχετεύσουν. Ο 17ος αιώνας είναι ο χρυσός αιώνας της
Ολλανδίας εφόσον έγινε μια μεγάλη στρατιωτική και εμπορική δύναμη με μια
τεράστια αποικιακή αυτοκρατορία που μεγάλο μέρος της βρισκόταν κάτω από τον
έλεγχο της Εταιρίας Ανατολικών Ινδιών και η «Δημοκρατία των Ηνωμένων
Επαρχιών» (ή Δημοκρατία των Επτά Ενωμένων Κάτω Χωρών) (1581 à 1791)
γνώρισε μια εκπληκτική οικονομική και πνευματική ανάπτυξη.
Η έλευση της Αγγλίας είναι το τρίτο στάδιο. Η δημιουργία της Εταιρίας των
Ανατολικών Ινδιών το 1600, η διασημότερη εταιρία της εποχής της (με προεγγραφή
30.000 λιρών για την χρηματοδότηση των πρώτων ταξιδιών) είναι ένα καλό
παράδειγμα της σημασίας που αποδίδεται στο εμπόριο και του ανοίγματος προς τον
έξω κόσμο. Επιπλέον, η εσωτερική αγορά αναπτύσσεται. Η έλλειψη ξυλείας
(αντίθετα από τη Γαλλία), η οποία μέχρι στιγμής ήταν μια αδυναμία, αποτελεί
πλεονέκτημα διότι ωθεί στη χρήση άνθρακα που θα αποτελέσει μία από τις βάσεις
της βιομηχανικής επανάστασης. Η επιθυμία υποστήριξης της ζήτησης είναι επίσης
εμφανής στο φορολογικό σύστημα, ενώ οι γαλλικοί φόροι αφορούν κυρίως τη
χρηματοδότηση των δαπανών του βασιλικής Αυλής. Οι αποταμιεύσεις
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δραστηριοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς σε βαθμό ασύλληπτο για το
παρελθόν. Παράλληλα στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας υπάρχει ένα
πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και μια αίσθηση ειλικρίνειας. Ο έμπορος στον οποίο
κάποιοι εμπιστεύονταν τις οικονομίες τους, θα μπορούσε να είχε εξαφανιστεί με το
κεφάλαιο ή να εξαπατούσε τους συνεταίρους του ως προς το τι συνέβη στις μακρινές
αγορές, χωρίς αυτοί να είναι σε θέση να αμφισβητήσουν τα λεγόμενά του. Αλλά εάν
ο έμπορος αποδεικνυόταν ανέντιμος, μετά από λίγο καιρό κανείς δεν θα του
εμπιστευόταν τις οικονομίες του. Ήταν ακριβώς αυτή η διάχυτη αίσθηση της
επιχειρηματικής τιμιότητας ενδυναμωμένης απ’ την αίσθηση συμμετοχής σε μια
ενοποιημένη κοινότητα, εκτός από τις σαφείς νομικές διατάξεις, που κατέστησε ικανή
την συμμετοχή όλων των κοινωνικών στρωμάτων μέσω των αποταμιεύσεών τους
στην παραγωγική διαδικασία.
Αυτά τα ιστορικά γεγονότα συνοδεύονται από τεχνική πρόοδο, η οποία είναι αλήθεια
ότι είναι ακόμα μικρή. Ο τομέας της ενέργειας είναι ακόμη αδύναμος, αλλά η
ναυτιλία προχωράει. Τα σημάδια αυτών των πρώιμων εξελίξεων αντικατοπτρίζονται
στις πρώτες εκδηλώσεις δυσαρέσκειας: η χρήση των πρώτων στοιχειωδών μηχανών
στη γεωργία ή στην κατασκευή μειώνει την ανάγκη για εργατικό δυναμικό (ας μην
ξεχνάμε πως η Αγγλία μέχρι τον 18ο αιώνα ήταν μια μικρή πληθυσμιακά χώρα σε
σχέση με τη Γαλλία: 4,1 εκατομμύρια το 1600 και 5,2 το 1700 η Αγγλία όταν η
Γαλλία είχε αντίστοιχα 20 και 21 εκατομμύρια άρα και πολλά εργατικά χέρια στην
ύπαιθρο και λιγότερη ανάγκη της εκμηχάνισης της παραγωγής) .
Όπως και το Άμστερνταμ, οι Άγγλοι επίσης ανέπτυξαν συστήματα διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας από τις αρχές του 17ου αιώνα και ο καλύτερος ορισμός των
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δείχνει μια σαφή εξέλιξη ιδεών υπέρ της επιχείρησης, η
οποία μπορεί πραγματικά να απογειωθεί.
1
Η μετατόπιση του οικονομικού κέντρου κατά τον 17ο αιώνα.
Το παραδοσιακό σχήμα της ευρωπαϊκής επέκτασης - στη Μεσόγειο μέσω Ιταλών
εμπόρων και των συνεργατών τους Ισπανών ή Πορτογάλων κατακτητών ή στη
Βαλτική μέσω των γερμανικών ανεξάρτητων πόλεων - είχε καταρρεύσει κατά τη
μεγάλη οικονομική ύφεση που σημειώθηκε το 17ο αιώνα. Έτσι τα νέα κέντρα
ανάπτυξης έγιναν τα ναυτικά κράτη κατά μήκος της Βόρειας Θάλασσας και του
Βόρειου Ατλαντικού.
Η μετακίνηση δεν ήταν μόνο γεωγραφική αλλά και δομική. Αντίθετα με το παλαιό
σύστημα, το καινούργιο σύστημα σχέσεων μεταξύ των "προηγμένων" περιοχών και
του υπολείπου κόσμου έτεινε συνεχώς στην εντατικοποίηση και τη διαπλάτυνση του
εμπορίου.
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Eric Hobsbawm, Η γένεση της Βιομηχανικής Επανάστασης, Κείμενα Ευρωπαϊκής Ιστορίας,

Αθήνα 1985.
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Το ισχυρό και συνεχώς αυξανόμενο και επιταχυνόμενο ρεύμα του υπερπόντιου
εμπορίου το οποίο συμπαρέσυρε τις αρτιγέννητες βιομηχανίες της Ευρώπης - το
οποίο, στην πραγματικότητα, καμία φορά προκαλούσε την ίδρυση τους - δεν θα
μπορούσε να είναι νοητό χωρίς αυτή τη μεταβολή.
Το ρεύμα αυτό βασιζόταν σε τρείς παράγοντες: α) στην Ευρώπη, στη δημιουργία της
αγοράς υπερπόντιων προϊόντων για καθημερινή χρήση που είχε τη δυνατότητα να
επεκτείνεται καθώς τα προϊόντα προσφέρονταν σε μεγαλύτερες ποσότητες και
φθηνότερες τιμές.
β) στις άλλες ηπείρους, στη δημιουργία οικονομικών συστημάτων για την παραγωγή
τέτοιων προϊόντων (όπως π.χ. φυτείες που καλλιεργούνταν από σκλάβους)
και γ) στην κατάκτηση αποικιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαίων κατακτητών τους.
Για να αποδείξουμε την ισχύ του πρώτου παράγοντα αναφέρουμε ότι ενώ γύρω στο
1650 το ένα τρίτο της αξίας των αγαθών με προέλευση τις Ανατολικές Ινδίες που
πουλιούνταν στο Άμστερνταμ αντιπροσώπευε το πιπέρι - ένα τυπικό αγαθό το οποίο
αποφέρει κέρδη με την εξασφάλιση μιας μικρής ποσότητας και την πώληση του σε
μονοπωλιακές τιμές - το 1780, το ποσοστό αυτό είχε πέσει στο 11%. Αντίθετα το
1780 το 56% των πωλήσεων αποτελείτο από υφάσματα, τσάι και καφέ, ενώ το 1650
το ποσοστό αυτό μόλις έφτανε το 17,5%. Τώρα πια τα χαρακτηριστικά είδη που
εισάγονταν από τις τροπικές χώρες ήταν ζάχαρη, τσάι, καπνός και άλλα σχετικά
προϊόντα και όχι χρυσός και αρτύματα, το ίδιο όπως από την Ανατολική Ευρώπη
τώρα εισάγονταν σιτάρι, λινάρι, σίδηρος, κάνναβη και ξυλεία και όχι γουναρικά.
Ο δεύτερος παράγοντας αποδεικνύεται από την επέκταση του δουλεμπορίου. Το 16ο
αιώνα λιγότεροι από ένα εκατ. νέγροι μεταφέρθηκαν από τη Αφρική στην
αμερικάνικη ήπειρο. Το 17ο αιώνα μεταφέρθηκαν περίπου 3 εκατ. στις φυτείες της
Βραζιλίας οι οποίες είναι και οι πρωτοπόρες στο μεταγενέστερο αποικιακό σχήμα. Το
18 αιώνα ο αριθμός ανέρχεται στα 7 εκατ.
Ο τρίτος παράγοντας δεν χρειάζεται και μεγάλη ανάπτυξη. Το 1650 ούτε η Βρετανία
ούτε η Γαλλία είχαν άξιες λόγου αυτοκρατορίες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της
ισπανικής κα της πορτογαλικής βρισκόταν σε ερείπια ή αποτελούσε περιγράμματα
στο χάρτη. Το 18ο αιώνα όμως σημειώθηκε όχι μόνο μια αναγέννηση των
παλαιότερων αυτοκρατοριών (όπως π.χ. στη Βραζιλία και το Μεξικό), αλλά η
εξάπλωση και εκμετάλλευση νέων βρετανικών και γαλλικών.
Και καθώς το πλέγμα του διεθνούς εμπορίου γινόταν ολοένα πυκνότερο, ανάλογα
αυξανόταν και ο ρόλος που έπαιζε το υπερπόντιο εμπόριο στις ευρωπαϊκές
συναλλαγές. Αυτή η εκτεταμένη και αυξανόμενη κυκλοφορία αγαθών δεν
δημιούργησε μόνο καινούργιες ανάγκες στην Ευρώπη, αλλά και τα κίνητρα για την
παραγωγή εισαγόμενων αγαθών στις εγχώριες αγορές.
Πέρα όμως από όλα αυτά η επέκταση των συναλλαγών πρόσφερε απεριόριστες
δυνατότητες πωλήσεων και κερδών στους εμπόρους και τους κατασκευαστές. Και
τελικά εκείνοι που κατέλαβαν αυτές τις αγορές ήταν οι Άγγλοι, χάρη στην πολιτική
που ασκούσαν και την ισχύ που διέθεταν.
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Το τριγωνικό εμπόριο: τα εμπορεύματα και η κυκλοφορία τους

Έτσι πίσω από τη Βιομηχανική Επανάσταση διαπιστώνουμε την ύπαρξη αυτής της
στροφής προς τις υπερπόντιες αποικιακές και υποανάπτυκτες αγορές, καθώς και τον
επιτυχημένο αγώνα να μην εισχωρήσει κανείς άλλος σ' αυτές.
Η αγγλική βιομηχανία προέκυψε από το βρετανικό εμπόριο και ειδικά τις συναλλαγές
με τις υποανάπτυκτες χώρες. Το ιδιαίτερο αυτό σχήμα διατηρήθηκε και σε όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα. Το εμπόριο και η ναυτιλία συντηρούσαν το ισοζύγιο
πληρωμών και η ανταλλαγή υπερπόντιων πρώτων υλών για την τροφοδότηση της
αγγλικής βιομηχανίας αποτέλεσε τη βάση της αγγλικής οικονομίας σε διεθνές
επίπεδο.
Χαρακτηριστικά του 18ου αιώνα:
1. Ένα άκαμπτο σύστημα κοινωνικής διαστρωμάτωσης, με διάφορες τάξεις και
ομάδες αυστηρά διαχωρισμένες υπό τη μοναρχία
2. Ο μερκαντιλισμός ή η υποχρέωση της κρατικής εξουσίας να επεμβαίνει στην
οικονομία προκειμένου να διασφαλίζει οικονομική ανάπτυξη
3. Η αύξηση των βιοτεχνών που επέφερε ποικίλα οικονομικά και κοινωνικά
αποτελέσματα
Η «Πεφωτισμένη Δεσποτεία», σύμφωνα με την οποία, ιδιαίτερα τα τελευταία 25
χρόνια πριν από την Γαλλική Επανάσταση, η βασιλική εξουσία έπρεπε να ασκείται,
έως ένα βαθμό, και με γνώμονα το συμφέρον των υπηκόων. Η Γαλλία είναι το πιο
πυκνοκατοικημένο και πολυπληθές βασίλειο τον 18ο αιώνα με 20 εκατομμύρια πληθυσμό.
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Το Παλιό Καθεστώς ήταν το μοναρχικό, αριστοκρατικό, κοινωνικό και πολιτικό
σύστημα εγκαθιδρυμένο στο Βασίλειο της Γαλλίας περίπου από τον 15ο αιώνα μέχρι
τον ύστερο 18ο αιώνα άρα αφορά στις διοικητικές, δικαστικές και εκκλησιαστικές
δομές του Βασιλείου της Γαλλίας στην προεπαναστατική περίοδο. Χαρακτηρίζεται από:
1. Συντριπτική υπεροχή του αγροτικού πληθυσμού
2. Σημαντική επιρροή της αριστοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, προσπάθεια να
διασφαλίσει τις εξουσίες και τα προνόμιά της
3. Κυριαρχία της μοναρχίας
Το Ancien regime, 16ος-18ος, είναι μια εκ των υστέρων ονομασία, δηλαδή μετά την
Γαλλική Επανάσταση. Το 1789 ήρθε το οριστικό τέλος, η οριστική καταστροφή της
φεουδαρχίας. Το Παλιό Σύστημα είναι πάνω από όλα μια μορφή κοινωνίας και αυτή
τη μορφή την κατέστρεψε η Επανάσταση. Αλλά επρόκειτο για έναν αργό θάνατο με
διάφορες παύσεις και τομές για περίπου ένα αιώνα (1750-1850). Μπορούμε να
διακρίνουμε 9 τομές στην γαλλική κοινωνία και οικονομία αυτή την περίοδο:
1) επιτάχυνση των μεταφορών, 2) εκβιομηχάνιση 3) τραπεζικό σύστημα-δικτυο

4) ομογενοποίηση της γλώσσας, 5) θεσμοθέτηση της στρατιωτικής θητείας
6) νομική-θεσμική ενοποίηση της χώρας, 7) διοικητική ενοποίηση
8) δημογραφική επανάσταση, 9) υποχώρηση της ευσέβειας, όχι απαραίτητα αθεΐα
αλλά θρησκευτική αδιαφορία
Οι αλλαγές στην οικονομία ενώ ο πληθυσμός της Ευρώπης γνωρίζει κατά τον 18ο
αιώνα μεγάλη δημογραφική αύξηση αφού από 118 εκατομμύρια το 1700 αυξάνει
σε 187 το 1800:
•

•
•

Αύξηση αποθεμάτων τροφής: περιορίστηκαν οι διατροφικές κρίσεις αλλά δεν
εξαφανίστηκαν. Μια κακή συγκομιδή επηρεάζει την τιμή των αγροτικών
προϊόντων (λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων) άρα και τα εισοδήματα των
αγροτών
Ανάπτυξη της βιομηχανίας: στην ηπειρωτική Ευρώπη του 18ου αιώνα
κυριαρχούσαν τα προϊόντα μικρών βιοτεχνιών
Αύξηση του αστικού πληθυσμού: παρόλο που στις πόλεις κατοικούσε ένα
μικρό τμήμα του πληθυσμού, ασκούσαν μεγάλη επιρροή εξαιτίας των
δικαιωμάτων και προνομίων που απολάμβαναν οι κάτοικοί τους που έλαβαν
τέλος με τη Γαλλική Επανάσταση
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Η Ευρώπη του Διαφωτισμού: οι πόλεις της γνώσης τον 18ο αιώνα
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Ο μερκαντιλισμός
Ο όρος προέρχεται από τον όρο Mercantile, που σημαίνει εμπορικός, του εμπόρου ή
του εμπορίου[merchant (έμπορος), market (αγορά), Mercury (Ερμής)].
ΟAdam Smith καθιερώνει τη χρήση του όρου για να αναφέρεται στο σύστημα ιδεών
για τις οικονομικές πολιτικές του16-18ουαιώνα. Η αναφορά στον Adam Smith είναι
στο Πρώτο Κεφάλαιο του Τέταρτου Βιβλίου του Πλούτου των Εθνών που
επιγράφεται «Of the Principle of the Commercial or Mercantile System» («Περί της
Αρχής του Εμπορικού ή Μερκαντιλικού Συστήματος»). Ο όρος μερκαντιλισμός έγινε
δημοφιλής χάρη στον Smith, χωρίς όμως να είναι δικός του. Θα πρέπει αμέσως να
τονίσουμε ότι δεν υπήρξε ποτέ σχολή σκέψης που να αυτοπροσδιορίστηκε ως
«μερκαντιλιστική» - ούτε καν ρεύμα σκέψης που είχε συναίσθηση της θεωρητικής
του ομοιογένειας.
Όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Adam Smith είχε σε κάποιο βαθμό δίκιο όταν
τοποθέτησε στην κατηγορία του «εμπορικού ή μερκαντιλικού συστήματος» την
ομάδα των οικονομικών ιδεών που επικράτησαν στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς και
εμπορικούς κύκλους τον 16ο, 17ο και το μεγαλύτερο μέρος του18ου αιώνα. Υπήρχε
ένας κοινός θεωρητικός πυρήνας και αυτό όχι μόνο επέτρεπε τις αντιπαραθέσεις και
τον διάλογο αλλά έδινε και μια ομοιογένεια στις διάφορες εθνικές οικονομικές
πολιτικές. Οι ιδέες όμως αυτές δεν συνιστούν ένα «σύστημα».
Η γενική κατεύθυνση της μερκαντιλιστικής βιβλιογραφίας ήταν περισσότερο
πρακτική παρά θεωρητική, αφιερωμένη σχεδόν αποκλειστικά σε εκείνα τα σύγχρονα
ζητήματα που αναδείκνυε η ανάπτυξη του πρώιμου καπιταλισμού, και τα οποία
απαιτούσαν επειγόντως μια πρακτική λύση.
Η περίφραξη των κοινών γαιών και η εξαγωγή του μαλλιού, τα προνόμια των ξένων
εμπόρων και τα μονοπωλιακά δικαιώματα που παραχωρούνταν στις εμπορικές
εταιρείες, οι απαγορεύσεις εξαγωγής πολύτιμων μετάλλων και τα όρια που θέτονταν
στο ύψος των επιτοκίων, η θέση του αγγλικού νομίσματος και οι διακυμάνσεις των
ισοτιμιών ανταλλαγής του – αυτά ήταν όλα θέματα ζωτικού πρακτικού
ενδιαφέροντος για την αγγλική εμπορική αστική τάξη και αποτέλεσαν την κύρια
ενασχόληση της αγγλικής μερκαντιλιστικής βιβλιογραφίας- της περισσότερο
προωθημένης στην Ευρώπη.

Β. Η Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
(Το κείμενο που ακολουθεί είναι σύνοψη του αντίστοιχου κεφαλαίου από το
βιβλίο του Eric Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, Μ.Ι.Ε.Τ.,
1992 εκτός από τις παραγράφους που είναι μέσα σε αγκύλη)
Το τέλος του 18ου αιώνα συνδέεται με το ξέσπασμα δυο επαναστάσεων ή καλύτερα
μιας διπλής επανάστασης που έμελλε να αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας και
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που οι απόηχοί της ακούγονται και μέχρι σήμερα. Πρόκειται για την βιομηχανική
επανάσταση και την σύγχρονή της Γαλλική επανάσταση του 1879.
Οι λέξεις είναι μάρτυρες που μιλούν πιο καθαρά από τις ιστορικές μαρτυρίες.
Βιομηχανία, βιομήχανος, εργοστάσιο, μεσαία τάξη, καπιταλισμός, σοσιαλισμός,
σιδηρόδρομος, στατιστική, κοινωνιολογία, δημοσιογραφία, ιδεολογία, απεργία.
Αν μπορούσαμε να φανταστούμε τον κόσμο χωρίς αυτές τις λέξεις, δηλαδή χωρίς τα
πράγματα και έννοιες που εκφράζονται μ' αυτές θα διαπιστώναμε το μέγεθος και τη
σημασία της επανάστασης αυτής που προκάλεσε τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό
στην ιστορία της ανθρωπότητας από τότε που ο άνθρωπος εφεύρε την γεωργία, την
μεταλλουργία και την γραφή, την επανάσταση που μεταμόρφωσε και εξακολουθεί να
μεταμορφώνει ολόκληρο τον κόσμο.
Η βιομηχανική επανάσταση (μερικοί μιλάνε για την πρώτη φάση της βιομηχανικής
επανάστασης), αρχίζει συμβατικά με την οικοδόμηση του πρώτου εργοστασιακού
συγκροτήματος στο Lancashire, και τελειώνει με την κατασκευή του πρώτου
σιδηροδρομικού δικτύου και τη δημιουργία βαριάς βιομηχανίας. Η αρχή της
συμπίπτει με την γαλλική επανάσταση και το τέλος της με την επανάσταση του 1848
και την έκδοση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου.
Τι σημαίνει η φράση η "Βιομηχανική επανάσταση ξέσπασε"; Σημαίνει ότι κάποια
στιγμή στη δεκαετία του 1780, και για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, λύθηκαν
τα δεσμά της παραγωγικής δύναμης των ανθρώπινων κοινωνιών, στο εξής μπόρεσαν
να επιτύχουν το συνεχή ταχύ και ως σήμερα απεριόριστο πολλαπλασιασμό ανθρώπων
αγαθών και υπηρεσιών.
Καμία προηγούμενη κοινωνία δεν είχε κατορθώσει να ξεπεράσει τους περιορισμούς
που επέβαλλαν στην παραγωγή η προβιομηχανική κοινωνική διάρθρωση, η ατελής
επιστήμη και τεχνολογία και επομένως οι περιοδικοί κλονισμοί, οι λιμοί, οι επιδημίες,
και ο θάνατος.
Η έννοια της βιομηχανικής επανάστασης δημιουργήθηκε το 1837 από τον γάλλο
οικονομολόγο Adolfe Blanqui αλλά χρησιμοποιήθηκε από τον F. Engels το 1880 στο
έργο του "Ουτοπικός και Επιστημονικός Σοσιαλισμός". Ο όρος αυτός έγινε
κλασσικός μεταξύ των οικονομολόγων και των ιστορικών μετά τη δημοσίευση το
1884 των "Lectures on the Industrial Revolution" από τον καθηγητή της Οξφόρδης,
Arnold Toynbee.
Ο όρος βιομηχανική επανάσταση μας παραπέμπει σε μια αλλαγή απότομη και
γρήγορη. Όμως η βιομηχανική επανάσταση είναι ταυτόχρονα και μια διαδικασία
συνεχής μέσα στο χρόνο που η προϊστορία της μπορεί να αναχθεί στο 1000 μ.χ. Είναι
μια διαδικασία αλυσιδωτών αλλαγών που περιλαμβάνει φάσεις γρήγορης ανάπτυξης
(13ος, 16ος, τελευταίες δεκαετίες του 17ου αιώνα), αλλά και φάσεις ύφεσης και
στασιμότητας (14ος, 17ος αιώνας).
Έτσι προσεγγίζοντας την βιομηχανική επανάσταση θα πρέπει να διακρίνουμε την
διαλεκτική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην μεγάλη διάρκεια, που χαρακτηρίζεται
από αργές διαδικασίες πολύ λίγο επαναστατικές, και στην μικρή διάρκεια στην οποία
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πραγματοποιούνται μια σειρά από εκρηκτικά γεγονότα. Στην μακρά διάρκεια
ανήκουν οι αλλαγές στην γεωργία, (η διαδικασία των περιφράξεων έχει αρχίσει από
τον 16ο αιώνα), επίσης οι αλλαγές στις νοοτροπίες, η ανάδυση των νέων κοινωνικών
στρωμάτων και η επικράτηση μιας ηθικής που πιστεύει στον ορθολογισμό στο κέρδος
και στην εργασία. Από την άλλη η εφαρμογή νέων καινοτομιών στην παραγωγή
(ατμός), η δημιουργία του πολιτικού πλαισίου, οι αλλαγές στην οργάνωση της
παραγωγής ή η ευνοϊκή συγκυρία που οδήγησε στην διεύρυνση των αγορών ανήκουν
στην μικρή διάρκεια.
Μια σειρά λοιπόν από μετασχηματισμούς οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και
δημογραφικούς οδήγησαν στο ξέσπασμα της βιομηχανικής επανάστασης στην Αγγλία
το 1780. Χρειάστηκε η κινητοποίηση και η ανακατανομή των οικονομικών πόρων, η
προσαρμογή της οικονομίας και της κοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα προκειμένου να
κινηθεί αρχικά και να διατηρηθεί στη συνέχεια η διαδικασία της οικονομικής
απογείωσης.
Ο πρώτος και ίσως ο ζωτικότερος παράγοντας που έπρεπε να κινητοποιηθεί και να
ανακατανεμηθεί ήταν ο παράγοντας εργασία, διότι βιομηχανική οικονομία σημαίνει
απότομη πτώση του γεωργικού (δηλαδή αγροτικού πληθυσμού) και απότομη αύξηση
του μη γεωργικού (δηλαδή του πληθυσμού στα αστικά κέντρα) και ασφαλώς
σημαίνει μια ταχύτατη γενική πληθυσμιακή αύξηση.
1. Οι αλλαγές στο δημογραφικό καθεστώς.
Από την περίοδο 1740-1750 έχουμε επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης του
πληθυσμού. Η επιτάχυνση αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση της θνησιμότητας. Η
μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα
της γεωργίας με αποτέλεσμα την σχετική βελτίωση της διατροφής, την πρόοδο που
σημειώθηκε στις συνθήκες υγιεινής, παράγοντες δηλαδή που μείωσαν την
καταστροφικότητα των επιδημιών. Παράλληλα το ποσοστό γεννητικότητας
παραμένει υψηλό.
Οι συνέπειες της δημογραφικής επανάστασης ήταν: Συνεχής αύξηση του πληθυσμού.
Ο πληθυσμός της Αγγλίας τετραπλασιάστηκε τον 19ο αιώνα κυρίως όμως ως
αποτέλεσμα των μεταναστευτικών ρευμάτων: από 5,2 εκατομμύρια το 1700 έφτασε
τα 7,7 εκατομμύρια το 1800 και τα 30 εκατομμύρια το 1900. Κατά συνέπεια αύξηση
των εν δυνάμει εργατών και των εν δυνάμει καταναλωτών.
Η πληθυσμιακή αύξηση συνεπάγεται καταρχήν μια αύξηση στην προσφορά των
ειδών διατροφής κυρίως από την εγχώρια γεωργία (δεδομένου του χαμηλού επιπέδου
των μεταφορών).
2. Οι αλλαγές στον αγροτικό τομέα στην Αγγλία και ιδίως στην λεκάνη του
Λονδίνου.
Οι αλλαγές στη γεωργία που προηγήθηκαν της βιομηχανικής επανάστασης μπόρεσαν
να ανταποκριθούν στα πρώτα στάδια της ταχείας αύξησης του πληθυσμού.
• Η αύξηση της παραγωγής έγινε με την υιοθέτηση μεθόδων οι οποίες
εγκαινιάστηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 18ου αιώνα: Ενίσχυση της
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•

•
•

κτηνοτροφίας, εναλλαγή των καλλιεργειών (σύνθεση αμειψισποράς, βοτανικά
φυτά, χορτονομές) με αποτέλεσμα τον καλύτερο εμπλουτισμό (λύπανση) της
γης (επανάσταση του αζώτου), και την βελτίωση των αποδόσεων, την
διαφοροποίηση των προϊόντων με την εισαγωγή νέων καλλιεργειών και την
σταδιακή κατάργηση της αγρανάπαυσης.
Η δημιουργία της μεγάλης ιδιοκτησίας και η ορθολογική εκμετάλλευση και
επέκταση της καλλιεργούμενης γης επιτεύχθηκε με κοινωνικό μάλλον παρά
με τεχνολογικό μετασχηματισμό: την εξαφάνιση της μεσαιωνικής
«κοινοτικής» καλλιέργειας με τους ανοιχτούς αγρούς και τα κοινά
βοσκοτόπια (νόμοι για τις περιφράξεις στα 1760-1830), την εξαφάνιση της
γεωργίας των μικροκαλλιεργητών που στόχευαν στην αυτάρκεια. Η Αγγλία
έγινε η χώρα των λίγων μεγάλων γαιοκτημόνων, ενός περιορισμένου αριθμού
ενοικιαστών γης με επιχειρηματική συνείδηση και μεγάλου αριθμού
αγρεργατών και αυτό επιτεύχθηκε με ελάχιστα προβλήματα, μολονότι
περιοδικά αντιστέκονταν όχι μόνο οι δύστυχοι φτωχοί αγρότες αλλά και η
παραδοσιακή αριστοκρατία της γης.
Η καλλιέργεια της γης γινόταν ήδη κατά κύριο λόγο για την αγορά και η
βιομηχανία είχε εξαπλωθεί στην ύπαιθρο.
Η γεωργία ήταν ήδη έτοιμη να επιτελέσει τις τρεις βασικές λειτουργίες της σε
εποχή εκβιομηχάνισης α) να αυξήσει την παραγωγή και την παραγωγικότητα
ώστε να εξασφαλιστεί η συντήρηση του μη γεωργικού πληθυσμού που
αυξανόταν ταχύτατα, β) να εξασφαλίσει ένα μεγάλο πλήθος ατόμων που
δυνάμει θα μετανάστευαν στις πόλεις και θα στελέχωναν τις βιομηχανίες και
γ) να προσφέρει ένα μηχανισμό για τη συσσώρευση κεφαλαίου που θα το
χρησιμοποιούσαν στους πιο σύγχρονους τομείς της οικονομίας.

Ως προς την οικονομική παραγωγικότητα, ο κοινωνικός αυτός μετασχηματισμός
ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ως προς την ταλαιπωρία των ανθρώπων όμως ήταν μια
τραγωδία που επιδεινώθηκε με τη γεωργική ύφεση μετά το 1815, η οποία οδήγησε
τους φτωχούς αγρότες σε ηττοπάθεια και ανέχεια.

3. Ο ρόλος της συσσώρευσης του Κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την κλασσική άποψη η συσσώρευση του κεφαλαίου έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία της βιομηχανικής επανάστασης. Η άποψη αυτή
ισχυρίζεται ότι για την κατασκευή και την αγορά μηχανών και βιομηχανικών κτιρίων
απαιτείται η δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλων ποσών. Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα
πάντα με την άποψη αυτή έπαιξαν τα κέρδη από το αποικιακό και το εσωτερικό
εμπόριο που επανεπενδύθηκαν στην βιομηχανία.
Νεώτερες ωστόσο ερμηνείες υποβαθμίζουν τον ρόλο του κεφαλαίου
τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση της βιομηχανικής επανάστασης. Το πάγιο
κεφάλαιο που ήταν απαραίτητο για την σημαντικότερη βιομηχανία της εποχής
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εκείνης, την βαμβακοβιομηχανία, ήταν αρκετά περιορισμένο. Τα κτίρια ήταν
νοικιασμένα και τα μηχανήματα ήταν χαμηλού κόστους κατασκευασμένα από
μερικούς εμπειρικούς τεχνίτες. Αντίθετα το κυκλοφορούν κεφάλαιο (πρώτες ύλες,
μισθοί), ήταν πιο σημαντικό.
Τα πρώτα κεφάλαια για βιομηχανικές επενδύσεις προέρχονταν από τις μικρές
αποταμιεύσεις των παλιών βιοτεχνών ή των εμπόρων-βιοτεχνών και στην συνέχεια
από την επανεπένδυση του κέρδους. Με άλλα λόγια το ξεκίνημα της βιομηχανίας
βασίστηκε στην αυτοχρηματοδότησή της. Θα λέγαμε ότι παρόλο που στην Αγγλία
δεν υπήρχε έλλειψη κεφαλαίων για επενδύσεις, τα κεφάλαια αυτά δεν πήγαιναν στην
βιομηχανία. Η σημαντικότερη δυσκολία ήταν ότι αυτοί που έλεγχαν το μεγαλύτερο
μέρος του κεφαλαίου το 18ο αιώνα (γαιοκτήμονες, έμποροι και μεγαλέμποροι,
πλοιοκτήτες, κεφαλαιούχοι) δεν ήταν πρόθυμοι να το επενδύσουν στις νέες
βιομηχανίες.
Από την άλλη μεριά, οι πλούσιοι του 18ου αιώνα ήταν πρόθυμοι να τοποθετήσουν τα
χρήματα τους σε ορισμένες επιχειρήσεις που ευνοούσαν την εκβιομηχάνιση δηλαδή
σε επενδύσεις που ήταν απαραίτητες για την ομαλή ανάπτυξη ολόκληρης της
οικονομίας- κυρίως στις μεταφορές (διώρυγες, λιμενικές εγκαταστάσεις, δρόμους,
κανάλια, και αργότερα σιδηροδρόμους) και στα ορυχεία από τα οποία οι
γαιοκτήμονες αντλούσαν δικαιώματα ακόμη και όταν δεν τα εκμεταλλεύονταν οι
ίδιοι.
Ωστόσο ή έλλειψη κεφαλαίων στην καθαυτό βιομηχανία, έκανε τους πρώτους
βιομηχάνους, ειδικά τους αυτοδημιούργητους, σκληρότερους, πιο φιλάργυρους και
πλεονέκτες, ενώ αντίστοιχα οι εργάτες τους υφίσταντο μεγαλύτερη εκμετάλλευση.
4. Η αλλαγές στο σύστημα παραγωγής και ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου.
Η βιομηχανική επανάσταση συνδέεται με το πέρασμα από τις προβιομηχανικές και
πρωτοβιομηχανικές μορφές εργασίας του domestic system και του putting out system
στο νέο σύστημα οργάνωσης της παραγωγής που επιβάλλει το factory system.
[Domestic system (οικιακή παραγωγή): Οικοτεχνία όπου ο αγρότης τεχνίτης παράγει
για την τοπική αγορά.
Putting out system (οικοτεχνία): Οι τεχνίτες ή γεωργοί με ελεύθερο χρόνο κατά τη
διάρκεια της νεκρής εποχής επεξεργάζονταν στο σπίτι τους, με δικά τους ή
νοικιασμένα εργαλεία την πρώτη ύλη που έπαιρναν από εμπόρους και την παρέδιδαν
πάλι επεξεργασμένη στους εμπόρους αυτούς, οι οποίοι εξελίσσονταν σε εργοδότες.
Το οικοτεχνικό σύστημα αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο βιομηχανικής ανάπτυξης και
μπορεί να προσλάβει αναρίθμητες μορφές, κάποιες από τις οποίες πλησιάζουν αρκετά
στο εργοστασιακό σύστημα. Όταν οι συγγραφείς του 18ου αιώνα αναφέρονται σε
"βιομηχανίες" σχεδόν πάντοτε εννοούν αυτό το σύστημα παραγωγής.
Factory system: Συγκέντρωση εργατών αρχικά (manufacture) και μηχανών στον ίδιο
χώρο που εργάζονται κάτω από την επίβλεψη του εργοδότη.
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Το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από μια σειρά τεχνικών βελτιώσεων και εφευρέσεων
στην διάρκεια του τελευταίου τρίτου του 18ου αιώνα, κυρίως στην υφαντουργία αλλά
στην μεταλλουργία και την σιδηρουργία.]
Ωστόσο η βιομηχανική επανάσταση ταυτίζεται με την εμφάνιση μιας νέας κινητήριας
δύναμης του ατμού. Θα πρέπει να πούμε ότι η οικονομική πρόοδος της Βρετανίας δεν
οφειλόταν στην επιστημονική και τεχνική της υπεροχή.
Οι Γάλλοι ήταν πιο προχωρημένοι στην φυσική και τα μαθηματικά, επιστήμες
που τις πρόβαλε και τις ενθάρρυνε η Γαλλική επανάσταση ενώ στην Αγγλία οι
αντιδραστικοί τις υποτιμούσαν. Στην Αγγλία η εκπαίδευση ήταν σε πολύ χαμηλό
επίπεδο. Τα μοναδικά πανεπιστήμια της η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ ήταν
πνευματικά ανύπαρκτα όπως ανύπαρκτα ήταν τα γυμνάσια και τα ιδιωτικά σχολεία
ενώ δεν υπήρχε σύστημα στοιχειώδους εκπαίδευσης πριν από τις αρχές του 19ου
αιώνα.
Ευτυχώς λίγα πράγματα στο επίπεδο της μόρφωσης ήταν απαραίτητα για να
συντελεστεί η Βιομηχανική επανάσταση. Οι τεχνικές εφευρέσεις ήταν υπερβολικά
απλές, και με κανένα τρόπο δεν ξεπερνούσαν τις δυνατότητες του ευφυούς τεχνίτη
που πειραματιζόταν στο εργαστήρι του ή τις κατασκευαστικές ικανότητες του
μαραγκού η του εργάτη του υφαντουργείου, όπως η ιπτάμενη σαΐτα, η κλωστική
μηχανή.
Ακόμη και η πιο πολύπλοκη μηχανή η περιστρεφόμενη ατμομηχανή του James Watt
(1784) δεν απαιτούσε περισσότερες γνώσεις φυσικής από αυτές που υπήρχαν ήδη
κατά το μεγαλύτερο μέρος του αιώνα και μπορούσε να βασιστεί στην χρήση των
ατμομηχανών στα ορυχεία. Η θεωρία της ατμομηχανής αναπτύχθηκε εκ των υστέρων
από τον γάλλο Carnot την δεκαετία του 1820.
2017 (των Morgan Kelly και Cormac Ó Gráda) έχει μετρήσει
την τεχνολογική πρόοδο στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα χρησιμοποιώντας μια μεγάλη
βάση δεδομένων ημερησίων καταχωρήσεων από πλοία των βρετανικών και
ολλανδικών εταιρειών των Ανατολικών Ινδιών για να εκτιμήσει την καθημερινή
ταχύτητα ιστιοπλοΐας σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες από το 1750 έως το 1850.
Παρά τη συναίνεση των οικονομικών (όχι της ναυτιλιακής ιστορίας) ιστορικών ότι η
τεχνολογία των ιστιοπλοϊκών πλοίων ήταν στατική κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, διαπιστώνουμε ότι οι μέσες ταχύτητες ιστιοπλοΐας των βρετανικών πλοίων
σε μέτριους έως ισχυρούς ανέμους αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30%. Η σταθερή αυτή
πρόοδος φαίνεται να οφείλεται στη συνεχή εξέλιξη των πανιών και του εξοπλισμού,
καθώς και στα βελτιωμένα κύτη που επέτρεψαν μια μεγαλύτερη περιοχή ιστίου να
τεθεί με ασφάλεια σε έναν δεδομένο άνεμο. Αντίθετα, εξετάζοντας κάθε ταξίδι
μεταξύ Ολλανδίας και Ανατολικών Ινδιών που πραγματοποίησε η Ολλανδική
Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών από το 1595 έως το 1795, διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος
ταξιδιού μειώθηκε μόνο κατά 10%, χωρίς βελτίωση στη βαριά θνησιμότητα, κατά
μέσο όρο 6% ανά ταξίδι, των επιβατών.
[Πρόσφατη έρευνα του
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Στην ίδια μελέτη, και πάλι παρά τη μέχρι τώρα κοινά παραδεκτή άποψη ότι η
τεχνολογία των ιστιοπλοϊκών πλοίων υπήρξε στάσιμη κατά την πρώιμη βιομηχανική
επανάσταση, διαπιστώνουμε εντυπωσιακές βελτιώσεις στην ασφάλεια στη θάλασσα.
Μεταξύ του 1760 και του 1825, ο κίνδυνος να καταστραφεί ένα πλοίο στον
Ατλαντικό μειώθηκε κατά ένα τρίτο, και ο κίνδυνος να βυθιστεί κατά δύο τρίτα,
γεγονός που αντανακλά τις βελτιώσεις στη ναυσιπλοΐα και την πλοήγηση αντίστοιχα.
Η ναυσιπλοΐα βελτιώθηκε με την αντικατάσταση του παραδοσιακού καταστρώματος
που είχε πολλά επίπεδα, με ισχυρότερα καταστρώματα που προέρχονται από ινδικά
σχέδια και την αυξανόμενη χρήση σιδερένιου οπλισμού. Η βελτιωμένη πλοήγηση
οφείλει λίγα πράγματα στην ακριβή εκτίμηση του γεωγραφικού μήκους και χρωστάει
πολλά στα ακριβή γραφήματα και όργανα αλλά και στα διαδεδομένα πλέον εγχειρίδια
τεχνικής πλοήγησης.]

5. Ο ρόλος της αλλαγής του πολιτικού πλαισίου και των νοοτροπιών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η
ρήξη με το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο του παλαιού καθεστώτος και η
δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κλίματος μέσα στο οποίο θα θεσμοθετηθούν οι
αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού και
της επιχείρησης.
Το πέρασμα από την εξουσία των προνομίων στην εξουσία του χρήματος.
Οι συνθήκες αυτές είχαν εκπληρωθεί στην Βρετανία κατά ένα μεγάλο μέρος μετά την
«ένδοξη επανάσταση» του 1688 με την ανατροπή του Βασιλιά Ιακώβου Β΄ της
Αγγλίας από μια συμμαχία των Κοινοβουλευτικών και την επιβολή συνταγματικής
μοναρχίας και κοινοβουλευτισμού. Το ιδιωτικό κέρδος και η οικονομική ανάπτυξη
θεωρούνταν ως οι ύψιστοι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής.
Μπορεί η αστική επανάσταση στην Γαλλία να πρόσφερε τον ορθολογικό και πολύ
πιο αποτελεσματικό μηχανισμό για την εκβιομηχάνιση, τους αστικούς θεσμούς, στην
πράξη όμως, οι Άγγλοι τα κατάφεραν καλύτερα. Αυτό που χρειαζόταν ο βιομήχανος
για να γίνει δεκτός στην ηγετική τάξη της κοινωνίας ήταν το χρήμα. Σε τελική
ανάλυση το χρήμα όχι μόνον είχε λόγο αλλά και κυβερνούσε.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν η δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού
αναγκασμένου να εργαστεί στην βιομηχανία, με άλλα λόγια, η δημιουργία
βιομηχανικού προλεταριάτου.
Ο αγροτικός πληθυσμός στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με τη μορφή μετανάστευσης,
(κυρίως της ιρλανδικής), ήταν οι πιο εμφανείς πηγές εργατικού δυναμικού, τις οποίες
συμπλήρωναν οι διάφοροι μικροπαραγωγοί και οι φτωχοί εργαζόμενοι. Οι άνθρωποι
έπρεπε η να επιλέξουν τις νέες απασχολήσεις ή το πιθανότερο, να εξαναγκασθούν να
εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, εφόσον δεν ήταν πρόθυμοι να το
κάνουν οικειοθελώς.
Η αποτελεσματικότερη ώθηση ήταν η οικονομική και κοινωνική ανέχεια.
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Φυσικά άλλο πράγμα η δημιουργία ενός υπερπληθυσμού στις πόλεις και άλλο η
μετατροπή του σε εργάτες προσαρμοσμένους στις ανάγκες των νέων συνθηκών που
απαιτούσε η βιομηχανία.
Καταρχάς όλοι οι εργαζόμενοι έπρεπε να δουλεύουν με κανονικό και συνεχή ρυθμό
καθημερινής εργασίας, πράγμα τελείως διαφορετικό από τις εποχικές δουλειές του
αγροκτήματος ή την απασχόληση των ανεξάρτητων τεχνιτών. Έπρεπε επίσης να
μάθουν να είναι ευαίσθητοι σε χρηματικά κίνητρα. Οι βρετανοί εργοδότες
παραπονούνταν συνεχώς για την "τεμπελιά" των εργαζομένων ή την τάση τους να
δουλεύουν μόνο όσο χρειαζόταν για να εξασφαλίσουν τα χρήματα που τους
αρκούσαν για να ζήσουν.
Η λύση βρέθηκε με ένα σκληρότατο σύστημα "ποινών" για τους εργάτες (διάφορα
πρόστιμα). Προπάντων όμως επικράτησε η πρακτική όπου η εφαρμογή της ήταν
εφικτή, οι εργάτες να πληρώνονται τόσο λίγο ώστε να χρειάζεται να εργάζονται να
εργάζονται κανονικά όλη την εβδομάδα για να μπορούν να κερδίζουν ένα ελάχιστο
εισόδημα. Στα εργοστάσια, όπου το πρόβλημα ήταν επιτακτικότερο, θεωρούνταν
γενικά πιο βολικό να προσλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά, που ήταν πιο υπάκουοι
και πειθαρχικοί αλλά και πληρώνονταν λιγότερο. Οι γυναίκες και τα κορίτσια
αποτελούσαν
το
50%
του
συνολικού
προσωπικού
των
αγγλικών
κλωστοϋφαντουργείων οι άνδρες μόνο το 25% ενώ το υπόλοιπο 25% ήταν αγόρια
κάτω των 18 χρόνων.
Ένας άλλος συνήθης τρόπος εξασφάλισης της πειθαρχίας της εργατικής δύναμης,
ήταν η υπεργολαβία. Σύμφωνα με την πρακτική αυτή ορίζονταν ειδικευμένοι εργάτες
ως ουσιαστικοί εργοδότες των ανειδίκευτων βοηθών τους.
Στη βαμβακοβιομηχανία, π.χ, περί τα 2/3 των αγορών και το 1/3 των κοριτσιών ήταν
στην άμεση υπηρεσία των χειριστών, ενώ έξω από τον χώρο του εργοστασίου το
σύστημα ήταν πιο διαδεδομένο. Ο υπερεργοδότης είχε φυσικά άμεσο οικονομικό
συμφέρον να φροντίζει ώστε οι βοηθοί του να μην αδρανούν.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι όλες οι οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες στην
Βρετανία του τέλους του 18ου οδηγούσαν στην έκρηξη που ονομάστηκε
Βιομηχανική επανάσταση. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τόσο απλό.
Στην πραγματικότητα η βιομηχανική ανάπτυξη του 18ου αιώνα δεν οδήγησε ούτε
αμέσως ούτε σχετικά γρήγορα σε βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή στην δημιουργία
ενός μηχανικά εξοπλισμένου εργοστασιακού συστήματος που παράγει τόσο μεγάλες
ποσότητες και με κόστος που μειώνεται τόσο γρήγορα ώστε να μην εξαρτάται πλέον
από την υπάρχουσα ζήτηση αλλά να δημιουργεί τη δική του αγορά.
Οι πολυάριθμες βιομηχανίες μικρής κλίμακας που παρήγαγαν μεταλλικά είδη
οικιακής χρήσης -καρφιά, κατσαρόλες, μαχαίρια ψαλίδια- σημείωσαν μεγάλη
ανάπτυξη, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της υπάρχουσας αγοράς. Το 1850, ενώ η
παραγωγή τους ήταν πολύ μεγαλύτερη απ' ότι το 1750 ο τρόπος παραγωγής τους ήταν
ουσιαστικά ο παλιός.
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Αυτό που χρειαζόταν δεν ήταν μια ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής αλλά ο ειδικός
τρόπος ανάπτυξης ο οποίος γέννησε τις μεγάλες βιομηχανικές πόλεις όπως το
Manchester.
Οι πρωτοπόρες βιομηχανικές επαναστάσεις συντελέστηκαν άλλωστε σε μια ειδική
ιστορική συγκυρία, στο πλαίσιο της οποίας η οικονομική ανάπτυξη γεννιέται από το
πλέγμα των αποφάσεων αναρίθμητων ιδιωτικών επιχειρηματιών και επενδυτών, που
ο καθένας ακολουθεί την πρώτη εντολή της εποχής, να αγοράζει δηλαδή στη
φθηνότερη αγορά και να πουλά στην ακριβότερη.
Τα οικονομικά και κοινωνικά θεμέλια μιας βιομηχανικής κοινωνίας είχαν
τεθεί στην Αγγλία του τέλους του 18ου αιώνα. Όμως για την εκδήλωση της
επαναστατικής έκρηξης χρειάζονταν ακόμη δύο πράγματα. Πρώτον μια
βιομηχανία που να ανταμείβει ήδη πλουσιοπάροχα τον βιομήχανο, ο οποίος
μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή του γρήγορα στην ανάγκη με σχετικά
φθηνές και απλές καινοτομίες, και δεύτερον, μια παγκόσμια αγορά την οποία θα
μονοπωλούσε κατά μεγάλο μέρος. Η Βρετανία διέθετε και τα δύο αυτά
πλεονεκτήματα.
Διέθετε καταρχήν μια οικονομία και μια πολιτεία αρκετά επιθετική ώστε να
μπορεί να κατακτά τις αγορές των ανταγωνιστών της. Οι πόλεμοι της Γαλλικής
Επανάστασης 1792-1802 (εναντίον εδαφών της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
δηλαδή, Ιταλία, Γερμανία κλπ) και οι ναπολεόντειοι πόλεμοι των ετών 1803-1815
εξάλειψαν κυριολεκτικά τους ανταγωνιστές της από το μη ευρωπαϊκό κόσμο. Ο
δρόμος ήταν ανοιχτός για την αποικιακή της εξάπλωση. Κατά δεύτερο λόγο υπήρχε
μια βιομηχανία που προσφερόταν για πρωτοπόρο βιομηχανική επανάσταση, η
βαμβακουργία.
Όπως όλες οι βαμβακοβιομηχανίες έτσι και η αγγλική αναπτύχθηκε
αρχικά ως παραπροϊόν του υπερπόντιου εμπορίου. Το τελευταίο διακινούσε τα
ινδικά βαμβακερά τα οποία επεκράτησαν στις αγορές τις οποίες στην συνέχεια οι
ευρωπαίοι θα επιχειρούσαν να κατακτήσουν με τις δικές τους απομιμήσεις.
Στην αρχή τα αγγλικά βαμβακερά και μεικτά υφάσματα δεν είχαν επιτυχία
και δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα λεπτά και καλοδουλεμένα ινδικά υφάσματα.
Ωστόσο τα παλαιά και ισχυρά κατεστημένα συμφέροντα του εμπορίου μάλλινων
ειδών επέβαλαν κατά καιρούς την απαγόρευση των ινδικών υφασμάτων -που τα
καθαρά εμπορικά συμφέροντα της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών απαιτούσαν να
εξάγονται από την Ινδία στις μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες- και έτσι δινόταν μια
ευκαιρία στα υποκατάστατα προϊόντα της εγχώριας βαμβακοβιομηχανίας.
Τα βαμβακερά και τα μείγματα (βαμβάκι και λινάρι) ήταν φθηνότερα από το
μαλλί, με αποτέλεσμα να κατακτήσουν μια περιορισμένη αλλά χρήσιμη εσωτερική
αγορά. Οι σημαντικότερες ευκαιρίες για ταχεία ανάπτυξη επρόκειτο να δοθούν στο
εξωτερικό. Ανάμεσα στο 1750 και 1770 οι βρετανικές εξαγωγές βαμβακερών
υπερδεκαπλασιάστηκαν. Παράλληλα η εξωτερική αγορά και ιδίως οι φτωχές και
καθυστερημένες περιοχές αναπτύσσονταν διαρκώς.
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[Το τριγωνικό εμπόριο: στον χάρτη φαίνονται οι θαλάσσιοι οδοί και τα
μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια αυτού του εμπορίου

]

Σε συνθήκες σαν και αυτές το κέρδος εκείνου που πρώτος θα έριχνε στην
αγορά τα περισσότερα βαμβακερά υφάσματα ήταν αστρονομικό. Αρκεί βέβαια να
κατόρθωνε να μονοπωλήσει ολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη την αγορά για αρκετό
διάστημα. Αυτό ακριβώς πέτυχε η βρετανική βαμβακουργία με την βοήθεια της
επιθετικής πολιτικής της κυβέρνησης.
Από άποψη πωλήσεων η βιομηχανική επανάσταση μπορεί να ορισθεί, με
εξαίρεση τους πρώτους χρόνους της δεκαετίας του 1780, ως ο θρίαμβος της
εξαγωγικής αγοράς έναντι της εγχώριας. Στο πλαίσιο αυτής της αναπτυσσόμενης
εξωτερικής αγοράς θριάμβευσαν με τη σειρά τους οι ημιαποικιακές και αποικιακές
αγορές, που αποτέλεσαν τις βασικές διεξόδους διάθεσης των βρετανικών αγαθών στο
εξωτερικό. Οι Ινδίες που υπήρξαν ο παραδοσιακός εξαγωγέας βαμβακερών, με την
επικράτηση των βιομηχανικών συμφερόντων στην Βρετανία, αποβιομηχανίζονταν
συστηματικά με συνέπεια να γίνει η ίδια στην συνέχεια εισαγωγέας των αγγλικών
βαμβακερών.

Το γεγονός αυτό δεν ήταν απλώς μια διεύρυνση των αγορών της Αγγλίας
αλλά ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία διότι ανέκαθεν οι εισαγωγές
της Ευρώπης από την Ανατολή ήταν μεγαλύτερες από τις εξαγωγές της. Ο λόγος ήταν
ότι η Ανατολή λίγα πράγματα ζητούσε από την Δύση σε αντάλλαγμα των
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καρυκευμάτων, των μεταξωτών, βαμβακερών που της έστελνε. Τα βαμβακερά της
βιομηχανικής επανάστασης για πρώτη φορά ανέτρεψαν αυτή τη σχέση, που ως τότε
είχε κρατηθεί σε ισορροπία με ένα συνδυασμό ληστείας και εξαγωγών χρυσού. Μόνο
οι συντηρητικοί και αυτάρκεις Κινέζοι αρνούνταν ακόμη να αγοράσουν ό,τι είχε να
προσφέρει η Δύση ή οι ελεγχόμενες από αυτήν οικονομίες, ωσότου, ανάμεσα στο
1815 και το 1842, οι δυτικοί έμποροι, με τη βοήθεια των δυτικών κανονιοφόρων,
ανακάλυψαν ένα ιδεώδες που μπορούσε να εξαχθεί μαζικά από την Ινδία προς την
Ανατολή: το όπιο.
Συνεπώς το βαμβάκι άνοιγε αστρονομικές κατά τα φαινόμενα προοπτικές
ώστε να ωθήσει τους επιχειρηματίες να συμμετάσχουν στην περιπέτεια της
βιομηχανικής επανάστασης. Φυσικά προσέφερε και τις συνθήκες που θα επέτρεπαν
την ανάπτυξη αυτή. Οι νέες εφευρέσεις που έφεραν επανάσταση στην επεξεργασία
του βαμβακιού -η κλωστική μηχανή και αργότερα ο μηχανικός αργαλειός-ήταν
αρκετά απλές και φτηνές και αντιστάθμιζαν αμέσως το κόστος τους με την
εξασφάλιση μεγαλύτερης απόδοσης. Η εγκατάστασή τους μπορούσε να γίνει και
τμηματικά, εφόσον υπήρχε ανάγκη, από άτομα που ξεκινούσαν με λίγα δανεικά
χρήματα, μια και αυτοί που έλεγχαν τον συσσωρευμένο πλούτο του 18ου αιώνα δεν
ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να επενδύσουν μεγάλα ποσά στη βιομηχανία. Στη συνέχεια
η ανάπτυξη της βιομηχανίας μπορούσε να χρηματοδοτείται εύκολα από τα τρέχοντα
κέρδη, διότι οι τεράστιες κατακτήσεις της στις αγορές, σε συνδυασμό με ένα σταθερό
πληθωρισμό τιμών, προσέφεραν φανταστικού ύψους ποσοστά κέρδους.
Η βαμβακοβιομηχανία είχε και άλλα πλεονεκτήματα. Όλη η πρώτη ύλη της
προερχόταν από το εξωτερικό και η βαμβακοπαραγωγή μπορούσε να αναπτύσσεται
περισσότερο με τις αποτελεσματικές διαδικασίες που προσφέρονταν στους λευκούς
στις αποικίες -δουλεία και νέες εκτάσεις για βαμβακοκαλλιέργεια- παρά με τις αργές
διαδικασίες της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ο ανεφοδιασμός άλλωστε της βιομηχανίας δεν
αντισταθμιζόταν από τα κατεστημένα συμφέροντα των ευρωπαίων γεωργών.

Με

άλλα λόγια η βρετανική βιομηχανική επανάσταση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το
βαμβάκι. Η ανάπτυξη της βαμβακουργίας ήταν τόσο σημαντική και τόσο μεγάλη η
βαρύτητα της στο εξωτερικό εμπόριο της Βρετανίας, που την έκανε να κυριαρχεί σε
ολόκληρη την οικονομία.
Παρ' όλα αυτά η πρόοδος της βαμβακοβιομηχανίας κάθε άλλο παρά ομαλή
ήταν, και στη δεκαετία του 1830 καθώς και στις αρχές της δεκαετίας του 1840
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εμφάνισε μεγάλα προβλήματα ανάπτυξης. Για να μπορέσει να προχωρήσει η
βιομηχανική ανάπτυξη έπρεπε να περάσει σε μια άλλη φάση, στη δημιουργία
βιομηχανίας κεφαλαιουχικών αγαθών (σιδηρουργία, χαλυβουργία, κατασκευή
μηχανών). Σε συνθήκες όμως ελεύθερης αγοράς η εξαιρετικά μεγάλη επένδυση σε
κεφάλαιο που απαιτείται για μια τέτοια ανάπτυξη αναλαμβάνεται πολύ πιο δύσκολα
απ’ ότι στην περίπτωση της βαμβακουργίας λόγω έλλειψης ζήτησης για τέτοια
προϊόντα.
Στις αρχές του 18ου αιώνα η εξόρυξη του άνθρακα αποτελούσε ουσιαστικά μια
πρωτόγονη σύγχρονη βιομηχανία που χρησιμοποιούσε τις πιο απλές ατμομηχανές. Τα
ανθρακωρυχεία δεν χρειάστηκαν και δεν γνώρισαν σημαντική τεχνολογική
επανάσταση την περίοδο 1780-1848. Οι καινοτομίες τους ήταν βελτιώσεις μάλλον
παρά μετασχηματισμός των μεθόδων παραγωγής. Η τεράστια αυτή βιομηχανία
μολονότι ίσως δεν αναπτυσσόταν αρκετά γρήγορα για πραγματικά μαζική
εκβιομηχάνιση σημερινού τύπου, ήταν αρκετά μεγάλη για να δώσει κίνητρο στη
βασική εφεύρεση που έμελλε να μετασχηματίσει τις βιομηχανίες κεφαλαιουχικών
αγαθών: το σιδηρόδρομο.
Διότι τα ορυχεία δεν χρειάζονταν απλώς ατμομηχανές μεγάλης ισχύος σε μεγάλες
ποσότητες, αλλά και αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα
από το μέτωπο εξόρυξης στο φρέαρ και ιδίως από την είσοδο της στοάς στο σημείο
εκφόρτωσης. Από τεχνολογική άποψη, ο σιδηρόδρομος είναι το παιδί του
ορυχείου, και ιδίως του ανθρακωρυχείου της βόρειας Αγγλίας.
Ακόμη δεν είχε αποδειχθεί η τεχνική του σκοπιμότητα και ωφέλεια στην Αγγλία
(1825-1830) και είχαν ήδη γίνει σχέδια κατασκευής του στο μεγαλύτερο μέρος του
δυτικού κόσμου. Ο λόγος είναι ότι καμία άλλη εφεύρεση δεν αποκάλυπτε την δύναμη
και την ταχύτητα της νέας εποχής. Ακόμη και οι πρώτοι σιδηρόδρομοι έφταναν την
ταχύτητα των 60 μιλίων την ώρα. Ο σιδηρόδρομος ήταν το σύμβολο του θριάμβου
του ανθρώπου μέσω της τεχνολογίας.
Στην πραγματικότητα, από οικονομική άποψη, τα τεράστια έξοδα που συνεπαγόταν ο
σιδηρόδρομος ήταν και το κύριο πλεονέκτημα του. Μακροπρόθεσμα, η δυνατότητα
να συνδέει χώρες αποκομμένες από την αγορά λόγω του υψηλού μεταφορικού
κόστους, η μεγάλη ταχύτητα, έμελλε να αποκτήσουν πολύ μεγάλη σημασία.
Από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης, η τεράστια ανάγκη των σιδηροδρόμων
για σίδηρο, χάλυβα, άνθρακα, βαριά μηχανήματα, εργατικά χέρια, επενδύσεις σε
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κεφάλαια, ήταν πιο σημαντική διότι δημιούργησε τη μεγάλη ζήτηση προκειμένου να
μετασχηματισθούν οι βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών τόσο ριζικά όσο είχε
μετασχηματισθεί η βαμβακουργία.

•
•

•

1830 Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν την Αλγερία (μέχρι το 1962)
1839-42 Πρώτος «πόλεμος του οπίου» στην Κίνα (Μεγάλη Βρετανία και
Κίνα υπογράφουν τη Συνθήκη του Νανκίνγκ, η οποία θέτει τέλος στον Α'
Πόλεμο του Οπίου και επιβεβαιώνει την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη
Βρετανία)
1856-60 Δεύτερος «πόλεμος του οπίου» στην Κίνα (Η αποτυχία της συνθήκης
να ικανοποιήσει τους βρετανικούς στόχους, που αφορούσαν τη βελτίωση του
εμπορίου και τις διπλωματικές σχέσεις οδήγησαν στον Δεύτερο Πόλεμο με
την συμμετοχή και της Γαλλίας)

Οι δυο Βιομηχανικές Επαναστάσεις
Α Βιομηχανική Επανάσταση
Χρονική Διάρκεια
1780-1840
Εμπλεκόμενες
Μεγάλη Βρετανία
Χώρες
Τομείς Αιχμής
Βαμβακουργία Σιδηρουργία
Κινητήρια Δύναμη

Κάρβουνο (ατμομηχανή)

Ενεργός
Πληθυσμός

Μαζική μετακίνηση από τον
πρωτογενή στο δευτερογενή
τομέα. Αύξηση αστικού
πληθυσμού.
Εργοστάσια (factory system) ,
βιοτεχνικά εργαστήρια (putting
out system).

Επιχειρήσεις

Μέσα μεταφοράς
εσωτερικού
εξωτερικού
Μορφές
οργάνωσης
εργασίας

Β Βιομηχανική Επανάσταση
1860-1914
ΗΠΑ, Γερμανία
Χάλυβας, Οργανική Χημεία
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά
Πετρέλαιο, Ηλεκτρισμός
(μηχανή εσωτερικής καύσεως)
Σταθερότητα του δευτερογενούς
τομέα και άνοδος του
τριτογενούς.

Σιδηρόδρομος, Ιστιοφόρα,
άμαξες

Οριζόντια – κάθετη
συγκέντρωση βιομηχανικής
παραγωγής, αυξημένος ρόλος
τεχνοκρατών.
Ατμόπλοια, πλοία με μηχανή
Diesel, αεροπλάνα, αυτοκίνητα

Εκτατική ανάπτυξη με μικρή
παραγωγικότητα

Ταυλορισμός, Φορντισμός
(αλυσίδα παραγωγής).
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Γ. Οικονομικές κρίσεις: Τυπολογία των κρίσεων
(με

βάση το βιβλίο του J. Bouvier, Initiation au vocabulaire et aux mécanismes

économiques contemporains (XIXe –XXe s), CDU/SEDES, Paris 1977, σελ 31-37)
•

Κρίση παλαιού τύπου ή κρίση διατροφής. (η κρίση εκδηλώνεται στη
σφαίρα της παραγωγής: ξεσπάει στον αγροτικό τομέα λόγω κακών
καιρικών συνθηκών και έλλειψης μεταφορικών μέσων)

Είναι κρίση κακής παραγωγής σιτηρών η οποία οφειλόταν στις χαμηλές αποδώσεις
της γεωργίας, ως αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου τεχνικής ανάπτυξης που
γνώρισε ο τομέας αυτός στην διάρκεια της προβιομηχανικής περιόδου. Έτσι η
παραγωγή σιτηρών εξαρτιόταν από τις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα τις
σιτοδείες οι οποίες αποτελούσαν ένα πολύ συχνό και οικείο φαινόμενο του παλαιού
καθεστώτος. Η κρίση διατροφής η οποία συνήθως είναι τοπικής εμβέλειας
επιτείνεται και από το κακό δίκτυο επικοινωνιών το οποίο δεν επιτρέπει την γρήγορη
και φθηνή μεταφορά δημητριακών από την μια περιοχή στην άλλη. (Η εμφάνιση του
σιδηροδρόμου και του ατμόπλοιου εξαλείφει τις κρίσεις διατροφής).
Συνέπειες της κρίσης
Σιτοδεία συνεπάγεται αύξηση της τιμής των δημητριακών και κατά συνέπεια αύξηση
της τιμής του ψωμιού, του βασικότερου είδους διατροφής των ανθρώπων στη
προβιομηχανική περίοδο. Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι η μάζα των
αγροτών η οποία ζει κάτω από την εξάρτηση των εμπόρων και των ευγενών
γαιοκτημόνων μη διαθέτοντας καθόλου αποθέματα. Έτσι οι καλλιεργητές υποφέρουν
από την έλλειψη δημητριακών χωρίς να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την υψηλή
τιμή των σιτηρών. Με άλλα λόγια σιτοδεία για τους αγρότες σημαίνει κακή διατροφή,
επιδημίες και θάνατο.
Οι πόλεις, ιδίως οι παραθαλάσσιες, είναι καλύτερα οργανωμένες απέναντι στην
κρίση. Διαθέτουν ένα σύστημα τροφοδοσίας, αποθήκες, αποθέματα ενώ έχουν την
δυνατότητα εισαγωγής σιτηρών από το εξωτερικό. Ωστόσο τόσο οι άνθρωποι των
πόλεων όσο και οι αγρότες, λόγω της αύξησης της τιμής του ψωμιού, ελαχιστοποιούν
το μέρος του εισοδήματος τους που πηγαίνει για την αγορά βιοτεχνικών κυρίως
προϊόντων με αποτέλεσμα η κρίση να μεταφέρεται και στους άλλους τομείς της
οικονομίας.
Οι κρίσεις παλαιού τύπου εμφανίζονται στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.
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•

Κρίση νέου τύπου ή κρίση καπιταλιστικού τύπου ή κρίση
υπερπαραγωγής (εκδηλώνεται καταρχάς στη σφαίρα της κυκλοφορίας
του χρήματος).

Η κρίση χαρακτηρίζεται από την επιβράδυνση ή την υποχώρηση της βιομηχανικής
και αγροτικής παραγωγής. Παρατηρείται πτώση των τιμών των προϊόντων, μείωση
των μισθών, ελάττωση των κερδών, αύξηση των πτωχεύσεων, γενίκευση της
ανεργίας και αύξηση των αυτοκτονιών.
Αίτια της κρίσης:
Η βασική αιτία της κρίσης εντοπίζεται στην ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ της
παραγωγής και της κατανάλωσης. Η παραγωγή - και κυρίως οι δυνατότητες της
παραγωγής- υπερβαίνουν την «κοινωνική αγοραστική δύναμη». Δηλαδή υπάρχει
υπερπροσφορά προϊόντων που οι αγοραστές από την πλευρά τους δεν μπορούν να
καλύψουν. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί έχουν ικανοποιηθεί όλες οι ανάγκες αλλά γιατί
οι καταναλωτές δεν διαθέτουν το απαραίτητο εισόδημα. Με άλλα λόγια η
υπερπαραγωγή δεν είναι «απόλυτη» αλλά «σχετική» ως προς την αγοραστική
δύναμη.
Οι λόγοι που προκαλούν την διάσταση μεταξύ της παραγωγής και της αγοραστικής
δύναμης είναι οι ακόλουθοι:
1. Αναρχία της παραγωγής. Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να αυξήσει στο μέγιστο
δυνατό σημείο την παραγωγή και τις πωλήσεις της.
2. Τα εισοδήματα δεν ακολουθούν πάντα ούτε την κίνηση των τιμών ούτε την
κίνηση της παραγωγής.
3. Τέλος, ακόμη και στην περίπτωση που το πραγματικό εισόδημα ακολουθεί τους
δείκτες της παραγωγής ή των τιμών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την άνιση
κατανομή του ανάμεσα στα κέρδη και τους μισθούς δηλαδή ανάμεσα στις
κοινωνικές τάξεις. Έτσι η κατανάλωση της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού
αστικού και αγροτικού περιορίζεται λόγω του χαμηλού επιπέδου των εισοδημάτων
τους.
Εκδήλωση της κρίσης.
Η κρίση ξεσπάει αρχικά στην σφαίρα της κυκλοφορίας του χρήματος με κύριο
χαρακτηριστικό το χρηματιστηριακό κραχ και τις τραπεζικές πτωχεύσεις. Στην
συνέχεια η κρίση μεταφέρεται στον εμπορικό τομέα και στο τέλος κτυπάει την
βιομηχανία με αποτέλεσμα το κλείσιμο των εργοστασίων και την εμφάνιση της
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ανεργίας. Η εμφάνιση της κρίσης στην σφαίρα της κυκλοφορίας του χρήματος
οφείλεται στα φαινόμενα της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας που επιφέρουν
ανεξέλεγκτες και τεχνητές αυξήσεις στις τιμές των αξιών που στο τέλος καταλήγουν
στην βίαιη και απότομη πτώση τους (κραχ).
Στην πραγματικότητα όμως πριν από την χρηματιστηριακή κρίση εμφανίζονται τα
πρώτα φαινόμενα οικονομικής δυσπραγίας όπως είναι η πτώση των τιμών χονδρικής
πώλησης η μείωση των κερδών των επιχειρήσεων και η επιβράδυνση της
βιομηχανικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κρίσεων νέου τύπου είναι
αυτές του 1873 (Μεγάλη Ύφεση 1873-1895), και του 1929.

•

Κρίση μεικτού τύπου.

Εμφανίζεται κατά την περίοδο της μετάβασης από το παλαιό καθεστώς στο
καπιταλιστικό – βιομηχανικό σύστημα παραγωγής.
Συνυπάρχουν τα χαρακτηριστικά της κρίσης του παλαιού τύπου (σιτοδείες, ακρίβεια
των σιτηρών) με τα χαρακτηριστικά της κρίση νέου τύπου (κερδοσκοπία και
χρηματιστηριακές κρίσεις, στασιμότητα στην βιομηχανική ανάπτυξη).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα κρίσης μεικτού τύπου είναι η κρίση του 1846-1848
(ασθένεια στην καλλιέργεια πατάτας που ήταν βασικό συμπλήρωμα διατροφής των
λαϊκών μαζών και συνεχιζόμενες επιδημίες χολέρας αύξησαν πολύ την θνησιμότητα
και την δυσαρέσκεια στις πόλεις γεγονός που μαζί με άλλες αιτίες οδήγησε στα
επαναστατικά κινήματα του 1848).

Δ. Η περίοδος 1850-1875: Η χρυσή εποχή του φιλελευθερισμού
Αυτή η περίοδος αρχίζει μετά την επανάσταση του 1848 (την άνοιξη των λαών) και
τελειώνει με το ξέσπασμα της κρίσης νέου τύπου το 1873 που οδήγησε σε μια
παρατεταμένη οικονομική ύφεση διάρκειας περίπου 20 χρόνων.
Πρόκειται για τον θρίαμβο μιας κοινωνίας που πίστευε ότι η οικονομική ανάπτυξη
στηριζόταν στον ανταγωνισμό και την ιδιωτική επιχείρηση, στην τέχνη να αγοράζει
τα πάντα (και την εργασία) στην χαμηλότερη τιμή για να την πουλήσει στην
υψηλότερη δυνατή.
Είναι η ιστορία της μαζικής προόδου της παγκόσμιας οικονομίας του βιομηχανικού
καπιταλισμού, της κοινωνικής ευταξίας που αντιπροσωπεύει, των ιδεών και των
αντιλήψεων που την δικαιώνουν: πίστη στην λογική, στην επιστήμη, στην πρόοδο και
στον φιλελευθερισμό.
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Στην περίοδο του φιλελεύθερου θριάμβου η οικονομία στηριζόταν στην χωρίς
φραγμούς ανταγωνιστική ιδιωτική επιχείρηση που παρέμενε μέχρι τη δεκαετία του
1870 μικρού ή μεσαίου μεγέθους και βεβαίως στη φάση αυτή δεν υπάρχει κρατικός
παρεμβατισμός. Στον τεχνολογικό τομέα η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως «εποχή
του σιδηροδρόμου» αφού δημιουργήθηκαν χιλιάδες χιλιομέτρων σιδηροδρομικές
γραμμές και «ένωσαν» μαζί με την διώρυγα του Σουέζ (1869) και τα καλώδια
τηλέγραφου τις ηπείρους.

Ε. Η περίοδος 1875-1914:
Η εποχή των αυτοκρατοριών ή του Ιμπεριαλισμού
•
•

1878 Τα μικρόβια: Louis Pasteur (1822–1895)
1897 Ασπιρίνη: χημικοί της γερμανικής εταιρείας Bayer άρχισαν την
έρευνα πάνω στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ και, το 1899, η εταιρεία είχε
δημιουργήσει νέο φάρμακο με βάση αυτή την ουσία και το κυκλοφόρησε
στο εμπόριο με την επωνυμία «Ασπιρίνη».

•
•
•

1882 Η Βρετανία καταλαμβάνει την Αίγυπτο
1899-1902 Πόλεμος των Μπόερς (λευκοί άποικοι της Νοτίου Αφρικής)
1900 Εξέγερση των Μπόξερ στην Κίνα (εθνικιστική αιματηρή εξέγερση από
μέλη της λεγόμενης "Ομάδας της Ηθικής Αρμονίας της Κίνας", ενάντια σε
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•

κάθε ξένη και ιδιαίτερα ευρωπαϊκή, ιμπεριαλιστική επιρροή στην Κίνα.)
Καταπνίγηκε στο αίμα
1914 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Στον οικονομικό τομέα κυριαρχούν τα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα (καρτέλ,
τραστ, μονοπώλια) και οι πολύ σημαντικές κυβερνητικές παρεμβάσεις.
Η περίοδος αυτή μπορεί να χωριστεί σε δύο υποπεριόδους:
-1875-1895, η περίοδος της Μεγάλης Ύφεσης που οδήγησε στον κρατικό
παρεμβατισμό στην οικονομία και
-1895-1914, η περίοδος ανάκαμψης της οικονομίας, Belle Epoque, που συμπίπτει
με την εξάπλωση της δεύτερης τεχνολογικής βιομηχανικής επανάστασης με
ηγετικό ρόλο της Γερμανίας.
Στην καπιταλιστική οικονομία της εποχής των αυτοκρατοριών καταγράφηκαν
τέσσερις σημαντικές αλλαγές:
• Νέα τεχνολογική εποχή, η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, που δεν
καθορίζεται πια από τις εφευρέσεις και τις μεθόδους της πρώτης βιομηχανικής
επανάστασης: νέες πηγές ενέργειας (ηλεκτρισμός και πετρέλαιο, κινητήρας
εσωτερικής καύσης), νέες μηχανές φτιαγμένες από νέα υλικά (ατσάλι,
κράματα, μη σιδηρούχα μέταλλα), νέες βιομηχανίες με επιστημονική βάση
όπως η οργανική χημική βιομηχανία.
• Η αγορά προσβλέπει όλο και περισσότερο στην οικιακή κατανάλωση
συνέπεια της ανόδου του εισοδήματος των εργαζομένων των Η.Π.Α. αλλά
κυρίως της δημογραφικής αύξησης στις αναπτυγμένες χώρες: ο πληθυσμός
της Ευρώπης σχεδόν διπλασιάστηκε στη διάρκεια αυτής της περιόδου ενώ
των Η.Π.Α. πολλαπλασιάστηκε 2,5 φορές. Μπαίνουμε λοιπόν στην περίοδο
της μαζικής παραγωγής ιδίως διαρκών καταναλωτικών αγαθών.
• Την εποχή αυτή τα κέρδη δεν εξασφαλίζονται χάρη στον ανταγωνισμό μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων όπως στην εποχή του φιλελεύθερου θριάμβου στην
οποία κυριαρχούσε το βιομηχανικό μονοπώλιο της Βρετανίας. Η
μεταφιλελεύθερη περίοδος είναι η εποχή του διεθνούς ανταγωνισμού ανάμεσα
σε εθνικές βιομηχανικές οικονομίες, τη βρετανική, τη γερμανική και τη
βορειοαμερικανική. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης ο ανταγωνισμός
αυτός οξύνθηκε και οδήγησε στην οικονομική συγκέντρωση, τον έλεγχο της
αγοράς και τον παρεμβατισμό.
• Ο κόσμος μπήκε στην εποχή του ιμπεριαλισμού, της ένταξης νέων χωρών ως
κτήσεων στην παγκόσμια οικονομία όπου κυριαρχούσαν οι ανεπτυγμένες
καπιταλιστικά χώρες. Εκτός από την πίεση του ανταγωνισμού των κρατών
(που οδηγούσε τις ισχυρές χώρες στη διαίρεση της υφηλίου σε τυπικές ή
άτυπες σφαίρες αποκλειστικής δράσης των επιχειρηματιών τους), των αγορών
και της εξαγωγής κεφαλαίου, αυτή η εξέλιξη οφειλόταν επίσης στην όλο και
μεγαλύτερη σημασία πρώτων υλών (πετρέλαιο, καουτσούκ, μη σιδηρούχα
μέταλλα) που έλειπαν από τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, για
κλιματολογικούς και γεωλογικούς λόγους. Η εξέλιξη του νέου τύπου
ανάπτυξης/εξάρτησης συνεχίστηκε σε μεγάλο βαθμό μέχρι την οικονομική
κρίση της δεκαετίας του 1930.
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Η στασιμότητα στην οικονομία, συνέπεια της Μεγάλης Ύφεσης που ξέσπασε με τη
χρηματιστηριακή κρίση του 1873, οδήγησε στην αντίληψη ότι το βιομηχανικό
σύστημα άλλαζε χωρίς ωστόσο να εκφράζεται εμπιστοσύνη στα πλεονεκτήματα της
βιομηχανικής καινοτομίας που βρίσκονταν σε συνεχή εξέλιξη όπως φαίνεται από τη
γενίκευση της χρήσης του ατσαλιού. Αν και η δομή της βιομηχανικής παραγωγής
μιας χώρας όπως η Γαλλία εξακολουθεί να έχει στοιχεία οικονομίας παλαιού τύπου,
ιδιαίτερα την κυριαρχία της κλωστοϋφαντουργίας, μια καινούρια επανάσταση
προβάλει, αυτή του ηλεκτρισμού, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της
οποίας διαγράφονται ήδη πριν το 1914 και η Γαλλία παραμένει στις ηγέτιδες
ευρωπαϊκές δυνάμεις. Συγχρόνως, νέες χώρες εκβιομηχανίστηκαν όπως οι
Σκανδιναβικές χώρες.
Παρά τις τεχνολογικές καινοτομίες, η οικονομία πριν το 1914 διατηρεί ακόμα
παλιότερα χαρακτηριστικά, όπως η μακρά εμμονή στην κατ’ οίκον εργασία ή η
έλλειψη διαφοροποίησης ανάμεσα στον εργοδότη και τον μισθωτό σε όλες τις μικτές
μορφές των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής. Αλλά η βιομηχανία δεν είναι μόνο ένα
σύνολο παραγόμενων υλικών αγαθών. Είναι επίσης οι άνθρωποι που παράγουν, οι
εργάτες. Οι κοινωνικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης είναι ήδη πολύ σημαντικές
γύρω στο 1880, παρότι υπάρχουν περιοχές όπου το εργατικό δίκαιο δεν έχει ακόμα
γεννηθεί ή η εργασία των γυναικών και των παιδιών παραμένει ένας τομέας γεμάτος
παραβάσεις και σκάνδαλα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την υιοθέτηση
προστατευτικών νομοθετικών μέτρων. Η βιομηχανία ζητάει συνεχώς εργατικά χέρια,
ανατρέποντας τις γνώσεις που κατακτήθηκαν στην προβιομηχανική εποχή,
αντλώντας εργατική δύναμη από τον αγροτικό πληθυσμό. Συνολικά, παρά την
ύπαρξη περιόδων ανεργίας, η εκβιομηχάνιση αύξησε εντυπωσιακά την αριθμητική
δύναμη της εργατικής τάξης.
Φαίνεται πως η θρησκευτική ανοχή λειτούργησε ως κινητήρια δύναμη της
καινοτομίας. Δηλαδή, για ένα δεδομένο επίπεδο επιστημονικής γνώσης, η
θρησκευτική ανοχή και η ποικιλομορφία συμβάλλουν στην τεχνολογική
δημιουργικότητα και καινοτομία. Συγκεκριμένα, οι διαφορές στην καινοτομία στη
Πρωσία κατά τη διάρκεια της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης μπορούν να
αποδοθούν στις διαφορές στη θρησκευτική ανοχή που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική
Ευρώπη από την Ειρήνη της Βεστφαλίας και μετά. Συνδυάζοντας ένα μοναδικό
ιστορικό σύνολο δεδομένων σχετικά με τη θρησκευτική ανοχή σε 1.278 πρωσικές
πόλεις με σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την περίοδο 1877-1890,
αναδείχτηκε ότι υψηλότερα επίπεδα θρησκευτικής ανοχής συνδέονται έντονα με την
καινοτομία κατά τη διάρκεια της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Η
θρησκευτική ανοχή μετριέται με τη θρησκευτική πολυμορφία του πληθυσμού, την
ποικιλομορφία των εκκλησιών και την ποικιλομορφία των ιερέων και των θεολόγων
αντίστοιχα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι πόλεις με υψηλότερα επίπεδα
θρησκευτικής ανοχής προσέλκυαν μεγαλύτερο μερίδιο μεταναστών.
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βιβλίου του Ivan Berend, Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ού Αιώνα, εκδόσεις
Gutemberg, 2009]
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