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2. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

1.- A INDUSTRIA ANTES DA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
-Protoindustrialización: o desenvolvemento da industria rural dispersa (téxtil) provocou a
tranformación das economías agrarias tradicionais dende principios do XVIII.
-O concepto de “revolución industrial” implica unha transformación rápida polo que é
preferible falar de “industrialización” dado que a industria non se consolida ata o XIX.

As economías preindustriais
-80-90% da poboación vive da agricultura
-Baixos ingresos. A capacidade de aforrar é moi limitada
-Escaseza
-Baixa productividade
-Malas colleitas=Crises de subsistencia periódicas, motíns.
-Moi desigual reparto da riqueza

A industria caseira: a protoindustrialización (cadro páx. 44; doc. páx. 67)
-“Domestic system”:

-No XVIII algunhas familias simultanean traballo agrícola e manufactura téxtil. É unha
industria téxtil dispersa, nalgunhas zonas de Europa (Frandre, Gran Bretaña, Cataluña...).

-Os campesiños son propietarios das ferramentas e comercializan a súa produccción.
-“Putting out system”:

-Os comerciantes distribúen a materia prima, as ferramentas e fixan os prezos.
-Os campesiños reciben un salario pola manufactura.

-”Factory system”: dende finais do XVIII, os comerciantes concentran aos traballadores e as
máquinas nun mesmo local.

2. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL BRITÁNICA (Doc. páx. 64)
Gran Bretaña é o primeiro país no que se produce a revolución industrial.

Factor demográfico (gráfica páx. 61)
-Os progresos da mediciña, os avances da hixiene a unha mellora da alimentación fixeron
diminuír as taxas de mortalidade co que se produciu ao longo do XIX un incremento
espectacular da poboación.
-Unha maior poboación significa unha maior demanda de manufacturas o que pode favorecer o
proceso de industrialización.

As transformacións agrarias (Docs. páx. 62)
-Os cambios na agricultura debéronse a transformacións técnicas e na estructura da propiedade.
-Cambios técnicos=mellora da productividade:

-Mellora nas sementes, desecación de terras, especialización gandeira.
-Mellora nos aparellos de traballo (arados, sementadoras, trilladoras mecánicas...).

-Cambios na estructura da terra: concentración da propiedade gracias ás leis de cercamento
(“Enclousure Acts”).
-Sectores prexudicados: pequenos campesiños, xornaleiros incapaces de facer fronte aos gastos
de modernización das súas explotacións.
-Os campesiños máis beneficiados tenden a ser comportar non como rendistas senón como
capitalistas: búsqueda do máximo beneficio.
-Relación revolución industrial-revolución agraria: maior demanda interna
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-Maior producción=poboación mellor alimentada=maior demanda.
-Maior producción=maiores ingresos=maior demanda.
-Maiores ingresos=excedente de capital que se pode invertir en industria.

O papel do comercio internacional
-Maior demanda dos productos británicos por parte da Europa continental e das súas colonias.
-Gran Bretaña produce máis la e a prezos máis baixos polo que é máis competitiva.
-Dende mediados do XVIII o algodón empeza a competir cos tecidos de la por moda e porque
Gran Bretaña se pode abastecer de algodón barato nas súas colonias.
-Os productores de la conseguiron que se prohibira a importación de tecidos de algodón para
evitar a competencia. Isto provocou o efecto contrario o desexado porque o algodón empezou a
ser tecido en Gran Bretaña.
-Relación revolución industrial-comercio exterior:

-O comercio exterior proporciona materias primas baratas (algodón e ferro).
-Incremento da demanda de manufacturas por parte das colonias.
-Proporciona excedentes de capital para invertir na industria ou para desenvolver un

sistema financeiro.

Os transportes
-Construción dunha ampla rede de canles durante o XVIII:

-Abaratamento dos costes de transportes
-Creación dun mercado interior, comunicando os territorios británicos.

-GB foi pioneira na construcción de ferrocarril.

3. INDUSTRIAS E FÁBRICAS
-Fábrica=concentración de capital e traballadores
-Sector pioneiro: téxtil (algodón e la).

Máquinas de fiar e tecer  (Docs. páx. 63)
-Factor fundamental para modernizar a industria téxtil foi a mecanización dos procesos
produtivos.
-Os primeiros inventos producíronse na mecanización do proceso de tecido e posteriomente, no
fiado:

-Lanzadeira voante de John Kay.
-”Jenny”: máquina de fiar inventada por Hargreaves.
-“Mule”: máquina de fiar de Crompton.
-Tear mecánico de Cartwright.

-Importancia da aplicación da máquina de vapor á producción textil
-A introducción de máquinas, grandes e caras, facilitou que a manufactura téxtil desaparecese
dos fogares para se concentrar en fábricas.

A enerxía e a máquina de vapor
-Substitución da enerxía de orixe animal polo carbón.
-Aplicación da enerxía procedente do carbón á máquina de vapor.
-Aplicación da máquina de vapor á producción industrial.

O ferro e a hulla
-A aplicación da enerxía procedente do uso do carbón mellora a producción de ferro.
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-Relación entre proceso de mecanización e industria do ferro: moitas máquinas están construídas
de ferro.

4. A INDUSTRIALIZACIÓN ESTÉNDESE A OUTROS PAÍSES

4.1. Gran Bretaña, primeiro país industrial no mundo (cadro páx. 53)
-Causas da industrialización en Gran Bretaña:

-Abundacia de recursos naturais
-Crecemento da poboación
-Revolución agraria
-Incremento da demanda interior
-Amplo mercado colonial
-Dispoñibilidade de capitais
-Innovacións tecnolóxicas
-Mentalidade capitalista...

-Tamén hai que ter en conta que foi a pioneira, o que lle deu unha vantaxe sobre outras zonas.

4.2. A difusión da industrialiación na Europa continental (mapa páx. 54)
-Bélxica, norte de Francia, Rhur, Cataluña, norte de Italia, Alsacia, Silesia, País Vasco...
-Se en Gran Bretaña a industrialización foi obra da iniciativa privada, no resto do continente
tiveron máis peso as decisións gubernamentais e a iniciativa da banca.
-First comers: Bélxica, Francia, Alemaña
-Late comers: Rusia, Austria-Hungría, Italia, España

5. A REVOLUCIÓN DOS TRANSPORTES
-Relación entre revolución industrial e revolución dos transportes.
- Revolución dos transportes e máquina de vapor: ferrocarril e barcos de vapor.
-Incremento da velocidade.
-Aumenta a capacidade de transporte de carga dos barcos e do ferrocarril co que se abaratan os
costes.
-Aumenta a seguridade dos transportes.
-Relación entre desenvolvemento dos transportes e a industria siderúrxica: construcción de
barcos, construcción de máquinas de ferrocarril, vías...
-A revolución dos transportes contribuiu a consolidar mercados internos e a desenvolver o
comercio internacional.
-Dende mediados do XIX, telégrafo: difusión veloz da información.

CONCEPTOS:  protoindustrialización, réxime demográfico, domestic system, putting-out
system, factory system, revolución agrícola, leis de cercado, proteccionismo, librecambismo,
excedente, balanza comercial, liberalismo económico, first comers, late comers.

COMENTARIO DE TEXTO: Petición dos obreiros á Camara dos Comúns (páx. 60)


