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Conxunto de transformacións económicas, tecnolóxica s e sociais que comenza en Gran Bretaña no S XVIIIConxunto de transformacións económicas, tecnolóxica s e sociais que comenza en Gran Bretaña no S XVIII
e se estende por Europa e EE.UU. durante o S XIX.e se estende por Europa e EE.UU. durante o S XIX.

Paso dunha economía agraia e artesanal a outra indu strial e mecanizada.Paso dunha economía agraia e artesanal a outra indu strial e mecanizada.

Circunstancias que a favorecen: unha serie de revolucións revolucións na agriculturaagricultura , na demografíademografía , 
nos transportestransportes e comunicacións e na tecnoloxía, así coma un desenv olvemento do comerciocomercio ,nos transportestransportes e comunicacións e na tecnoloxía, así coma un desenv olvemento do comerciocomercio ,

tanto interior coma internacional.

Distinguimos 3 fases principais3 fases principais :

1ª →1750 1ª →1750 –– 18501850→ Gran Bretaña: 

vapor, carbón, ferrocarril, industria textil ( algo dón ) e siderúrxica ( ferro )

2ª → 1850 2ª → 1850 –– 19141914 →Incorporación de USA, Francia, Alemaña,Xapón,...:

electricidade, petróleo, metalurxia, automóbil, quí mica

3ª → a partires de 19453ª → a partires de 1945 → enerxía atómica, elctrónica e informática, consumo  de masas
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Proceso autónmomo do campesiñocampesiño
Actividade complementaria
Dono dos instrumentos de 
traballo
Comercializa o producto

Materia prima ( lá,liño)
subministra

ComercianteComerciante
( burgués capitalista)( burgués capitalista)

Materia prima ( lá,liño)
Instrumentos de traballo

Concentración de Concentración de 
CapitalCapital
MaquinariaMaquinaria
Traballadores Traballadores 

FábricaFábrica

fixa
Prezos
Salarios

subministra

burgués capitalistaburgués capitalista
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Aumenta un 90% durante o S XVIII        excedentes       mercado        beneficios ( $ )excedentes       mercado        beneficios ( $ )

MecanizaciónMecanización
Substitución do barbeito por rotación de cultivosrotación de cultivos : Sistema Norfolk 
Selección de sementes
Especialización gandeira        leite – carne
Progresos técnicosProgresos técnicos arado – sementadoras e malladoras mecánicas,….
S XIX: fertilizantes químicos, tractor a finais de século

Conversión da propiedade señorial en propiedade privada e librepropiedade privada e libre , permitindo a experimentación :
Propietario “empresario”Propietario “empresario” ( non rendista ): foméntase o uso da terra para aca dar o 

Máis e mellor alimentaciónalimentación
Aumenta a capacidade de demanda do campesiño: comercio interiorcomercio interior
Subministra capital ( $ )capital ( $ )
Excedente de man de obraman de obra agraria, cubrindo as necesidades da industria

Propietario “empresario”Propietario “empresario” ( non rendista ): foméntase o uso da terra para aca dar o 
máximo beneficio

Reforma agraria na estructua e distribución da prop iedadeReforma agraria na estructua e distribución da prop iedade : pechado dos “openfields”      

Concentración da propiedade

Perxudicados      campesiños Pequenos propietarios
Xornaleiros

Industria

2.000 leis sobre 
3 millóns Ha.
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Charles Townshend ( 1674-1738), político inglés, fo i o introductor do sistema holandés de 
rotación de cultivos ( trigo – nabos- cebada- forraxes  ). Coñecido coma “lord nabo”

• Elimina o barbeitoElimina o barbeito , co cal se deixaba sen cultivar unha parte da terr a co obxecto de descansar
• Introduce  a rotación de cultivosIntroduce  a rotación de cultivos , dividindo a terra en 4 partes ( ver esquema )
• O cultivo de plantas forraxeiras supón a estabulación do gandoestabulación do gando : aumento do abono
• Mellora a utillaxe agrícolaMellora a utillaxe agrícola
• Incrementa a producción e os rendementosIncrementa a producción e os rendementos

Rotación 
bienal

( sen cultivar )

Rotación
trienal

( sen cultivar )
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Rotación 
bienal

Rotación
trienal

( sen cultivar )

( sen cultivar )
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Aumento da producción agrícola
Mellora na alimentación
Progreso na mediciña e hixiene
P.ex.: vacina da viruela

Desaparición das fames negras
Maior resistencia ás enfermidades e epidemias

Reducción da mortalidade catastrófica

Gran Bretaña S XVIII: aumento de case un 70%

35‰

De 30‰ a 20 ‰

P.ex.: vacina da viruela

A maior poboación
Maior demanda de productos industriais: mercado interior
Abundante man de obra para as industrias

Emigración do campo á cidade, debido ó
aumento de poboación e ó excedente de 

man de obra agraria ( mecanización do campo).
Proporciona man de obra á industria

Robert Malthus (1766-1834), economista inglés, pon dde relevo o posible desequilibrio entre
Recursos almenticios e poboación. Según a súa teoría a poboación crece en progresión

xeométrica (1,2,4,8,16,…) , mentres que os alimentos en progresión aritmética ( 1,2,3,4,…),
polo que se chegará a unha catástrofe na que a humanidade non terá recursos suficientes

para a subsistencia.

Destinos: Estados Unidos (33 millóns),  
Arxentina (6´4), Brasil (4´3), ...
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36,8

33,8

37,2 37,5

34

36

38

40

Evolución das taxas de natalidade e mortalidade en Inglaterra ( Evolución das taxas de natalidade e mortalidade en Inglaterra ( ‰ )‰ )

T.N.T.N.

T.M.T.M.

22,5

27,7

30,4

32,8

20

22

24

26

28

30

32

34

1701 1750 1780 1800
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TNTN

TMTM

‰

40

50

C.V.

Crecemento
Vexetativo

ou da Poboación

CICLOS DEMOGRÁFICOSCICLOS DEMOGRÁFICOS

Taxa de NatalidadeTaxa de Natalidade

Taxa de MortalidadeTaxa de Mortalidade

Aumento da poboaciónAumento da poboación

1.750 1.850 1.950

Réxime Réxime 
Demográfico Demográfico 

AntigoAntigo

Réxime Réxime 
Demográfico Demográfico 

ModernoModerno

TransiciónTransición
1ª FASE:1ª FASE:

Descenso MortalidadeDescenso Mortalidade

TMTM

0

10

20

30

Aumento daAumento da
poboaciónpoboación

TransiciónTransición
2ª FASE:2ª FASE:

Descenso NatalidadeDescenso Natalidade
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250 millóns250 millóns23:58:3323:58:331.000 d. C.1.000 d. C.

250 millóns250 millóns23:57:0723:57:07Ano 0Ano 0

10 millóns10 millóns23:49:5623:49:565.000 a. C.5.000 a. C.

4 millóns4 millóns23:06:4923:06:4935.000 a. C.35.000 a. C.

100.000100.0000 h.0 h.1.000.000 a. C1.000.000 a. C

Poboación do Poboación do 
Planeta ( aprox.)Planeta ( aprox.)

Hora do día Hora do día 
equivalenteequivalente

Data (aprox.)Data (aprox.)

6.500 millóns6.500 millóns24:00:0024:00:002.0052.005

5.000 millóns5.000 millóns23:59:5823:59:581.9851.985

2.500 millóns2.500 millóns23:59:5523:59:551.9501.950

1.650 millóns1.650 millóns23:59:5123:59:511.9001.900

1.000.000 millóns1.000.000 millóns23:59:4223:59:421.8001.800

450 millóns450 millóns23:59:1623:59:161.5001.500

250 millóns250 millóns23:58:3323:58:331.000 d. C.1.000 d. C.

Camarero Bullón: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN:
CARACTERÍSTICAS, MODELOS Y FACTORES DE EQUILIBRIO ( Encuentros multidisciplinares, Vol. 4, Nº 10, 2002) 
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Camarero Bullón: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN:
CARACTERÍSTICAS, MODELOS Y FACTORES DE EQUILIBRIO ( Encuentros multidisciplinares, Vol. 4, Nº 10, 2002) 
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África América do Norte América do Sur Asia Europa Ocean ía

1750 106 2 16 502 163 2

1800 107 7 24 635 208 2

1850 111 26 38 809 284 2

1900 133 82 74 947 430 6

África América
do Norte

América
do Sur

Asia Europa Oceanía

1750
1800
1850
1900
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1800 1900
Aumento en 

%

Gran Bretaña 10,9 36,9 238,5

Holanda 2,2 5,1 131,8

Bélgica 3,0 6,7 123,3Bélgica 3,0 6,7 123,3

Suecia 2,3 5,1 121,7

Alemania 24,5 50,6 105,5

Austria-Hungría 23,3 47,0 101,7

Italia 18,1 33,9 87,3

Portugal 3,1 5,2 74,2

España 11,5 18,6 67,7

Francia 26,9 40,7 51,3

Irlanda 5,0 4,5 -10,0

viaxeaitaca.blogaliza.org



viaxeaitaca.blogaliza.org



Mellora dos camiños
35.000 km de estradas de peaxe en 1830

2500 km canles navegables
Despegue dos portos ingleses: Londres, Liverpool, Bristol,…

Ferrocarril

+ rápido
+ capacidade carga
+ barato
+ demanda para industria siderúrxica ( ferro )
Desarrollo do comecio interior
Motor esencial da economía británica

Stephenson 1.814

Gran Bretaña ( 1850 )      16.000 km de vías férreas

Financiación privada:capital procedente de:

• Beneficios da agricultura
• Comercio internacional

• Industria ( textil e siderúrxica )
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DURACIÓN DA VIAXE ENTRE LONDRES 
E AS PRINCIPAIS CIDADES

1750 1830 1855

Birmingham 2 días 12 
horas

3 horas

Edimburgo 12 días 46 14Edimburgo 12 días 46 
horas

14
horas

Manchester 3`5 
días

20 
horas

6 horas

Newcastle 6 días - 10 horas

viaxeaitaca.blogaliza.org



viaxeaitaca.blogaliza.org



Proporciona

Materias primas algodón, ferro

Demanda exterior de productos industriais       Europa, América , Colonias

Acumulación de capital ( $ ) para a industria

Desenvolvemento do sistema financieiro

Te
Seda 

Productos coloniais a Europa

Seda 
Café
Azucre 
Tabaco 
Especias
….

gran industria de consumo

Crecemento industria textil

Plantacións escravistas de Norteamérica

India

Exportación productos manufacturados
, sobre todo téxtiles de lino, lá e algodón 
producidos pola nacente industria téxtil

Algodón
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Concentración

Capital ( $ )

Maquinaria        “Era do maquinismo “

Traballo
Da lá ó algodón ( Importante para o seu desarrollo a 
prohibición de importar tecidos estranxeirtos desde 1720 )

Ferro carbón para
Maquinaria
Ferrocarril
Productos de consumo

Noivos avances tecnolóxicos : uso da máquina que substitúe ó esforzo humano      

Revolución demográfica
Revolución agrícola
Revolución dos transportes
Volume do comercio

Aumento
Producción
Consumo

Favorecen

Novas formas de enerxía que substitúe á eólica, hidráulica, animal e humana : carbón  

Novas formas de producción: industrial e capitalista: división do traballo       aumento do rendemento

Novas relacións socio-económicas: burgués empresario – industrial               obreiro ( proletario )

Novos mecanismos de financiamento: Siciedades Anónimas por accións, Bolsa de Londes, Gran Banca

James Watt ( 1.781 )

Liberdade de uso dos factores productivos:
Terra

Capital
Traballo

Comercio

Favorecen
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James Watt
(1736-1819)
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Lanzadeira voante 
( J.Kay- 1733 )

Spinning Jenny – Máquina de fiar
(Hargreaves , 1765)

Elabora 8 fíos a un tempo

Water frame, máquina de fiar continua

Mule Jenny, máquina de fiar
( S. Crompton, 1776 )

Water frame, máquina de fiar continua
1º movida por enerxía hidráulica 

e logo coa máquina de vapor
(R.Arkwright, 1769 )

Tear mecánico
( E. Cartwright, 1785 )

Conclúe a industrialización 
do sector algodoneiro
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Tear de estampados
( J.Jacquard, 1790 )
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