


Conxunto de transformacións 
•Gran Bretaña no S XVIII 
• Europa e EE.UU. durante o S XIX 

Paso dunha  economía …. agraria e artesanal industrial e mecanizada. 

Circunstancias que a favorecen 

unha serie de  
revolucións  

…. na agricultura … na demografía …nos transportes  
e comunicacións 

… na  
tecnoloxía 

… desenvolvemento  
do comercio  
e do mercado 

• económicas 
• tecnolóxicas  
• sociais  

(…tamén na política: o liberalsimo)(…tamén na política: o liberalsimo)  



Paso dunha Paso dunha AGRICULTURA DE SUBSISTENCIAAGRICULTURA DE SUBSISTENCIA  
  a unha a unha AGRICULTURA DE MERCADOAGRICULTURA DE MERCADO  

Grazas a que?Grazas a que?  

A unha serie de transformaciónsA unha serie de transformacións  

Na estrutura da propiedadeNa estrutura da propiedade  

Enclosure Acts 

Concentración da propiedade 
en mans da burguesíaburguesía  

Propietario “empresario”Propietario “empresario”    
foméntase o uso da terra para acadar o  

máximo beneficio 
 

Como?Como?  
Modernizando a agriculturaModernizando a agricultura  

Nos sistemas de cultivoNos sistemas de cultivo  

Progresos Progresos técnicostécnicos      arado – sementadoras e malladoras mecánicas,…. 

MecanizaciónMecanización  

Substitución do barbeito por rotación de cultivosrotación de cultivos: Sistema Norfolk 

Selección de sementes 
 

S XIX: fertilizantes químicos, tractor a finais de século 

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

ProdutividadeProdutividade  



Na Idade MediaNa Idade Media  
Produtividade Produtividade   

xx  33  

••Elimina o barbeito, co cal se deixaba sen cultivar unha Elimina o barbeito, co cal se deixaba sen cultivar unha 
parte da terra co obxecto de parte da terra co obxecto de descansardescansar  
  
••  Introduce  a rotación de cultivos, dividindo a terra en 4 Introduce  a rotación de cultivos, dividindo a terra en 4 
partes ( ver esquema partes ( ver esquema ))  
  
••  O cultivo de plantas forraxeiras supón a estabulación do O cultivo de plantas forraxeiras supón a estabulación do 
gando: aumento do gando: aumento do abonoabono  
  
••  Mellora a utillaxe Mellora a utillaxe agrícolaagrícola  
  
••  Incrementa a produción e os rendementosIncrementa a produción e os rendementos  

  

No s XVIII… o Sistema NorfolkNo s XVIII… o Sistema Norfolk  



  poboación 
  Mortalidade 

  Natalidade 

De 30‰ a 20 ‰ 

35‰ 

Aumento da producción agrícolaAumento da producción agrícola  
Mellora na alimentaciónMellora na alimentación  

Progreso na mediciña e hixieneProgreso na mediciña e hixiene  
P.ex.: vacina da virolaP.ex.: vacina da virola  

CausasCausas  



+ rápido+ rápido  
+ capacidade carga+ capacidade carga  

+ barato+ barato  
+ demanda para industria siderúrxica ( ferro )+ demanda para industria siderúrxica ( ferro )  

Desarrollo do comecio Desarrollo do comecio interiorinterior  





E:/datos/05/ferrocarril.htm
E:/datos/05/ferrocarril.htm
E:/datos/05/ferrocarril.htm
E:/datos/05/ferrocarril.htm
E:/datos/05/ferrocarril.htm


Da lá ó Da lá ó algodónalgodón  

  Ferro Ferro             carbóncarbón                parapara  
MaquinariaMaquinaria  
FerrocarrilFerrocarril  
Productos de consumoProductos de consumo  

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

Novos…Novos…  

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

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

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

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



James Watt 
(1736-1819) 
 



Lanzadeira voante  
( J.Kay- 1733 ) 

Spinning Jenny – Máquina de fiar 
(Hargreaves , 1765) 

Elabora 8 fíos a un tempo 

Water frame,  
máquina de fiar  

continua 
1º movida por 

 enerxía hidráulica  
e logo coa máquina de vapor 

(R.Arkwright, 1769 ) 

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

Tear mecánico 
( E. Cartwright, 1785 ) 

Conclúe a industrialización  
do sector algodoneiro 



REVOLUCIÓN AGRARIA REVOLUCIÓN AGRARIA 

REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

REVOLUCIÓN DOS TRANSPORTES REVOLUCIÓN DOS TRANSPORTES 

+ produtividade 

Mecanización e 
Avances técnicos 

+ excedentes 

MERCADO 

$ 

inversión 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

+ e mellor 
 alimentación 

Melloras hixiénicas 
e sanitarias 

Aumento poboación 
Man de obra 
Ëxodo rural 

BurguesíaBurguesía  





A producción de electricidade a gran escala foi un descubrimento capital para a industria desde 1870.  

 



O petróleo  
 

motores de explosión e combustión  

industria do automóbil 



A nova metalurxia  Aceiro, aluminio, aceiro inoxidable 

Industria química. Colorantes, explosivos químicos (nitroglicerina, dinamita), 
abonos químicos, industria farmacéutica …. 



...reducir para o obreiro a necesidade de pensar e os seus movementos ó mínimo. 
Debe, sempre que fora posible, ter que facer unha soa cousa cun só movemento. 

(Henry Ford, 1925) 

Competitividade   -    Redución de prezos    -   Produción masiva e en serie  - Produtividade 

Necesidade dunha nova organización do traballo 

Cadea de montaxe, na cal cada obreiro ten unha tarefa fixa e repetitiva, 
coa fin de aforrar tempo e abaratar os prezos finais do produto no mercado 



“O capital financieiro significa, de feito, a unificación do capital. “O capital financieiro significa, de feito, a unificación do capital. 
Os sectores, outrora distintos, do capital industrial, comercial e bancario,  

están a partir de agora baixo o control das altas finanzas,  
onde os magnates da industria e os bancos se encontran estreitamente asociados” 

( Hidferling: O capital financieiro, 1910 ) 

Soamente as grandes empresas serán capaces de facerlle fronte á competencia   
de prezos e mercados, á renovación tecnolóxica constante 

Exemplos. Standard Oil Company, AEG, General Electric, Ritz, Renault, Ford, Citröen, Benz, 
                     Siemens, Krupp, Skoda, Thyssen, Rockefeller,…  


