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Τότε και τώρα

Το ερώτημα είναι: Γιατί δεν ζούμε σε έναν πίνακα του Bruegel; 
Ο Pieter Bruegel απεικόνιζε την καθημερινή ζωή σε μικρές πόλεις 
και χωριά της Φλάνδρας του 16ου αιώνα (βλ. Εικόνα 1). Οι χωρι-
κοί χρησιμοποιούσαν άροτρα και οδηγούσαν κάρα που τα έσερ-
ναν άλογα. Οι κάτοικοι εργάζονταν σε μικρά καταστήματα με 
εργαλεία χειρός για να υφάνουν κάποιο ύφασμα, να σφάξουν ένα 
γουρούνι ή να ψήσουν ψωμί. Η αλήθεια είναι πως δινόταν μεγάλη 
έμφαση στα τρόφιμα, που αποτελούσαν άλλωστε το κύριο μέρος 
της οικονομίας. Οι εκκλησίες είχαν εξέχουσα θέση. Η ψυχαγωγία 
περιστρεφόταν γύρω από τις γιορτές του χωριού.

Σήμερα, βέβαια, είναι όλα διαφορετικά. 
Εργαλεία χειρός χρησιμοποιούνται μόνο από όσους έχουν κά-

ποιο χόμπι. Η παραγωγή γίνεται σε μεγάλα εργοστάσια με μη-
χανήματα και ρομπότ. Τα σπίτια μας θερμαίνονται με ηλεκτρικό 
ρεύμα και φυσικό αέριο: το ξύλο ανήκει στο τζάκι, το κάρβουνο 
στο μπάρμπεκιου. Οδηγούμε αυτοκίνητα, πετάμε με αεροπλάνα, 
μιλάμε σε κινητά τηλέφωνα. Ζούμε σε μεγάλες πόλεις. Οι αγρότες 
αποτελούν μόνο μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Η εξοχή είναι για 
περιπάτους όπου επιδιώκουμε να «επανασυνδεθούμε» με τη φύση.

Χρειάστηκαν αιώνες για να φτάσουμε από το τότε στο σήμε-
ρα. Η Βιομηχανική Επανάσταση ήταν μια αποφασιστική στιγμή 
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σε αυτό το ταξίδι, και συνέβη στα μισά ανάμεσα στην εποχή του 
Bruegel και τη σημερινή εποχή.

Ο όρος «Βιομηχανική Επανάσταση» αναφέρεται στον εκτετα-
μένο μετασχηματισμό της βρετανικής κοινωνίας που πραγματο-
ποιήθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα και στον 19ο αιώνα. Η επα-
νάσταση είχε δυο πρόσωπα: τόσο εκείνο του Dr. Jekyll, όσο και 
εκείνο του Mr. Hyde. Από τη μία, η τεχνολογία έφερε επαναστατι-
κές αλλαγές καθώς τα εργοστάσια αντικατέστησαν τις χειροτεχνι-
κές μεθόδους. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε χάρη στην εφεύρεση 
κλωστοϋφαντουργικών μηχανών· στην τελειοποίηση της ατμο-
μηχανής, που μετατράπηκε στην ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή 

 1. Λεπτομέρεια από τον πίνακα του Pieter Bruegel του Πρεσβύτερου, «Ολλανδικές Παροι-
μίες», που απεικονίζει παραδοσιακές παροιμίες και ιδιωματικές εκφράσεις (λάδι σε ξύλο, 
1559).
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ισχύος· στην αντικατάσταση του ξυλάνθρακα από τον άνθρακα 
στην τήξη και επεξεργασία του σιδήρου· και στην κατασκευή των 
πρώτων σιδηροδρόμων. Ο φθηνός άνθρακας εκτόπισε τις ακρι-
βές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως το ξύλο, το νερό και τον 
άνεμο. Η συνεχής αναζήτηση καλύτερων παραγωγικών μεθόδων 
έγινε ο κανόνας της επιχειρηματικής πρακτικής. Οι πόλεις μεγά-
λωσαν, καθώς οι άνθρωποι μετατοπίστηκαν από τη γεωργία στη 
βιομηχανία και το εμπόριο. Η παραγωγικότητα και η εθνική πα-
ραγωγή αυξήθηκαν από τα μέσα του 18ου αιώνα για να δημιουρ-
γήσουν στη Δύση μια αξιοζήλευτη ευημερία. Αυτό ήταν το καλό 
πρόσωπο, του Dr. Jekyll.

Ταυτόχρονα, η Βιομηχανική Επανάσταση είχε μια σκοτεινή 
πλευρά, γιατί έφερε και φτώχεια μαζί με την πρόοδο. Αυτό ήταν 
το κακό πρόσωπο, του Mr. Hyde. Η τεχνολογική αλλαγή άφησε 
πολλούς ανθρώπους άνεργους. Δώδεκα ώρες εργασίας ήταν φυ-
σιολογικές στα νέα εργοστάσια, ενώ οι αμοιβές ήταν πενιχρές. Η 
στέγαση των εργαζομένων στις αναπτυσσόμενες πόλεις ήταν συ-
χνά άθλια και δεν υπήρχε ικανοποιητική αποχέτευση ή ασφαλές 
πόσιμο νερό. Οι πόλεις ήταν μολυσμένες. Η παροχή εκπαίδευσης 
ήταν περιορισμένη. Αρκετοί ρομαντικοί απέρριψαν τη νέα βιομη-
χανική τάξη και πολλοί συγγραφείς εξερεύνησαν τις αντιφάσεις 
της σε μυθιστορήματα περί του «κοινωνικού προβλήματος». Οι 
εργάτες οργάνωσαν συνδικάτα (αν και ήταν παράνομα) και κι-
νήματα διαμαρτυρίας για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, 
ενώ οι σοσιαλιστές σχεδίαζαν μια καλύτερη παγκόσμια τάξη. Οι 
εξελίξεις αυτές προκάλεσαν την αποστροφή των ξένων παρατη-
ρητών: ήθελαν να μοιραστούν την πρόοδο της Βρετανίας, χωρίς 
τη φτώχεια της. Γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος ώστε οι δυνατό-
τητες για μια καλύτερη ζωή να φτάσουν στον εργαζόμενο πλη-
θυσμό;

Οι αντιφάσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης ήταν εγγενείς 
στη δυναμική της. Ο ίδιος ο όρος είναι παραπλανητικός, καθώς 



Robert C. Allen: Η Βιομηχανική Επανάσταση

16

υποδηλώνει μια δραματική ρήξη με το παρελθόν — και αυτή 
ήταν σίγουρα η πρόθεση του Toynbee όταν διέδωσε τον όρο στο 
Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth Century in 
England (Διαλέξεις σχετικά με τη Βιομηχανική Επανάσταση του 
δέκατου όγδοου αιώνα στην Αγγλία) (1884). Σήμερα, όμως, οι 
ιστορικοί αναγνωρίζουν ότι η Βιομηχανική Επανάσταση αποτέ-
λεσε το αποκορύφωμα δύο αιώνων οικονομικής εξέλιξης. Μετά 
το ταξίδι του Κολόμβου στην Καραϊβική το 1492, οι Ευρωπαίοι 
αποίκισαν την Αμερική και η διατλαντική οικονομία άνθησε. Η 
Αγγλία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη σε αυτή την προσπάθεια και 
ίδρυσε αποικίες κατά μήκος της ανατολικής ακτής των μελλοντι-
κών Ηνωμένων Πολιτειών και της Καραϊβικής. Η διατλαντική οι-
κονομία δημιούργησε μια μεγάλη αγορά για αγγλικά αγαθά και 
συνεπώς ο αγγλικός χειροτεχνικός τομέας αυξήθηκε, απασχολώ-
ντας το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού στις παραμονές της 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Αυτή η μεγάλη αύξηση της απασχό-
λησης οδήγησε σε μια γεωργική επανάσταση η οποία μπόρεσε να 
θρέψει τον πληθυσμό που στράφηκε στη μεταποίηση· σε μια ενερ-
γειακή επανάσταση, καθώς ο άνθρακας χρησιμοποιήθηκε για τη 
θέρμανση των αναπτυσσόμενων πόλεων· και σε επίπεδα μισθών 
που ξεπέρασαν εκείνα των περισσότερων άλλων χωρών. Οι υψη-
λοί μισθοί και η φθηνή ενέργεια κατέστησαν κερδοφόρα την εφεύ-
ρεση τεχνικών που αύξαναν τη χρήση κεφαλαίου και ενέργειας σε 
σχέση με την εργασία — δηλαδή, την εκμηχάνιση που αύξησε την 
παραγωγικότητα. Αυτές οι τεχνικές δεν ήταν επικερδείς στη Γαλ-
λία, την Αίγυπτο ή την Ινδία, επομένως εφευρέθηκαν στη Βρε-
τανία και όχι αλλού. Γι’ αυτό η Βιομηχανική Επανάσταση ήταν 
βρετανική.

Ωστόσο, η οικονομία της Βιομηχανικής Επανάστασης ήταν 
ασταθής. Καθώς αναπτύσσονταν οι μηχανές, ανταγωνίζονταν τον 
τομέα της χειροτεχνίας, του οποίου το μέγεθος ήταν υπεύθυνο για 
τους υψηλούς μισθούς που καθιστούσαν επικερδείς τις μηχανές.  
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Η εκμηχάνιση προκάλεσε τεράστια τεχνολογική ανεργία στον 
έναν χειροτεχνικό κλάδο μετά τον άλλο. Ως εκ τούτου, η ανά-
πτυξη της χειροτεχνίας τον 17ο και τον 18ο αιώνα περιείχε τους 
σπόρους της καταστροφής της. Η ιδιοφυΐα του καπιταλισμού συ-
νίσταται τόσο στην καταστροφή των παλαιών συστημάτων παρα-
γωγής όσο και στη δημιουργία των νέων. Αυτή είναι η διαδικασία 
που ο Schumpeter περιέγραψε ως «αιώνια θύελλα δημιουργικής 
καταστροφής». Η θύελλα υπήρξε έντονη στη διάρκεια της Βιομη-
χανικής Επανάστασης, παράγοντας φτώχεια μαζί με την πρόοδο.

Η Βιομηχανική Επανάσταση δημιούργησε μεγάλους κερδισμέ-
νους αλλά και μεγάλους χαμένους· οι φιλοδοξίες και οι δυσκολίες 
τους επηρέασαν τη γενικότερη κοινωνική και πολιτική ζωή. Το 
μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης ανήκε σε περίπου 15.000 οι-
κογένειες. Σε όλη τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, τα 
μέλη αυτής της ομάδας κυριαρχούσαν στο κοινοβούλιο και κατεί-
χαν τα περισσότερα ανώτερα πολιτικά αξιώματα.

Ενώ οι γαιοκτήμονες ισχυρίζονταν ότι ενεργούσαν με γνώμο-
να το εθνικό συμφέρον, συχνά προωθούσαν τα δικά τους συμφέ-
ροντα σε βάρος άλλων ομάδων. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα 
είναι οι Νόμοι των Σιτηρών (Corn Laws) του 1815, οι οποίοι είχαν 
ως στόχο να στηρίξουν την τιμή του σίτου στη Βρετανία, απο-
κλείοντας τις φτηνές εισαγωγές. Η μαζική κινητοποίηση για την 
επέκταση του δικαιώματος ψήφου και την αύξηση της αντιπροσώ-
πευσης των πόλεων στο κοινοβούλιο οδήγησε στη μεταρρύθμιση 
του 1832, η οποία έδωσε το δικαίωμα ψήφου σε πολλά μέλη της 
μεσαίας τάξης, αλλά όχι στους εργάτες. Στις δεκαετίες του 1830 
και 1840, το κίνημα των χαρτιστών (Chartists) διεκδίκησε το κα-
θολικό δικαίωμα ψήφου για τους άνδρες, αλλά τα αιτήματά του 
απορρίφθηκαν. Όσο οι μισθοί ήταν στάσιμοι και η φτώχεια απο-
τελούσε πηγή δυσαρέσκειας, οι ανώτερες τάξεις θεωρούσαν τη 
δημοκρατία απειλή για την περιουσία και την εξουσία τους. Στα 
μέσα του 19ου αιώνα, η μηχανική παραγωγή αντικατέστησε πλέον 
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πλήρως τα χειροτεχνικά επαγγέλματα. Έκτοτε, οι μισθοί άρχισαν 
να αυξάνονται, καθώς η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής πα-
ραγωγικότητας ήταν ταχύτερη από την καταστροφή θέσεων ερ-
γασίας χαμηλής παραγωγικότητας. Η Βιομηχανική Επανάσταση 
ολοκληρώθηκε και, το 1867, τα ανώτερα στρώματα της εργατικής 
τάξης απέκτησαν επιτέλους δικαίωμα ψήφου.

Αλληλένδετες επαναστάσεις 

Ένας λόγος που η Βιομηχανική Επανάσταση οδήγησε σε μια συ-
νεχή διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης* είναι ότι περιλάμβανε 
μια ευρύτερη αλληλουχία επαναστάσεων, που ενίσχυαν η μία την 
άλλη. Στην πραγματικότητα, μερικές από αυτές τις επαναστάσεις 
ξεκίνησαν πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση, με αποτέλεσμα 
εκείνη να είναι τόσο συνέπεια όσο και αιτία της οικονομικής αλ-
λαγής.

Η τεχνολογική πρόοδος είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την 
οικονομική ανάπτυξη και η τεχνολογική επανάσταση βρέθηκε στο 
επίκεντρο της Βιομηχανικής Επανάστασης. Μετά το 1760, ένα κύ-
μα τεχνικών καινοτομιών σάρωσε την Αγγλία. Οι πιο γνωστές συ-
ντελέστηκαν στη βιομηχανία σιδήρου, στην κλωστοϋφαντουργία 
και στην παραγωγή ενέργειας. Το 1709, ο Abraham Darby πέτυχε 
την τήξη χυτοσιδήρου με κοκ αντί με ξυλάνθρακα που ήταν η πα-
ραδοσιακή καύσιμη ύλη, δρομολογώντας τις αλλαγές στη βιομη-
χανία σιδήρου. Ο Huntsman έφερε επανάσταση στην παραγωγή 

* Με τον όρο «ανάπτυξη» έχει επικρατήσει να αποδίδεται τόσο η —στενά πο-
σοτική— έννοια «economic growth», όσο και η πολυδιάστατη —και συχνά 
ποιοτική— έννοια «economic development». Εναρμονιζόμενοι με αυτή την 
πρακτική, στο εξής μεταφράζουμε τη λέξη growth ως ανάπτυξη, διατηρώντας 
τον ακριβέστερο όρο «μεγέθυνση» για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυ-
νος παρανόησης. Άλλωστε, ο ίδιος ο συγγραφέας δεν χρησιμοποιεί τον όρο 
economic development πριν από το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου. (Σ.τ.Ε.)
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χάλυβα με τη διαδικασία της χώνευσης, τη δεκαετία του 1740.  
Ο Henry Cort έκανε το ίδιο για την κατασκευή σφυρήλατου σι-
δήρου με έλαση, τη δεκαετία του 1780. Το κλώσιμο του βαμβα-
κιού γινόταν παραδοσιακά με το χέρι στην ανέμη ή με ρόκα και 
αδράχτι, έως ότου ο James Hargreaves κατασκεύασε την κλωστι-
κή μηχανή (spinning jenny) το 1760. Ο Richard Arkwright έφτιαξε 
τον δικό του μηχανισμό (water frame), τη δεκαετία του 1770. Δέκα 
χρόνια αργότερα, ο Samuel Crompton συνδύασε τα δύο προηγού-
μενα, κατασκευάζοντας το «μουλάρι» (mule). 

Τα κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια δεν άργησαν να υιοθε-
τήσουν την εφεύρεση του μηχανικού αργαλειού από τον Edmund 
Cartwright γύρω στο 1785, παρόλο που ασφαλώς απαιτήθηκαν δε-
καετίες για την τελειοποίησή του. Τέλος, η τεχνολογία της ενέρ-
γειας μετατοπίστηκε από παραδοσιακές ή οργανικές πηγές (π.χ. 
ξύλο και ξυλοκάρβουνο, άνεμος, νερό και ζώα) στον άνθρακα, με 
την εφεύρεση της ατμομηχανής από τον Thomas Newcomen στις 
αρχές του 18ου αιώνα και τη βελτίωσή της από τον James Watt τη 
δεκαετία του 1760. Αυτές οι τεχνολογίες τελειοποιήθηκαν περαι-
τέρω τον επόμενο μισό αιώνα και οι ανακαλύψεις επεκτάθηκαν 
σε άλλους τομείς όπως οι μεταφορές, τόσο με την εφεύρεση του 
σιδηροδρόμου στη δεκαετία του 1830 όσο και με την εφεύρεση 
του ατμόπλοιου. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η εκμηχάνιση 
εξαπλώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της βρετανικής βιομηχανίας. 
Η συνεχής επανάσταση στον τρόπο παραγωγής και μεταφοράς 
συνιστά τη μεγαλύτερη κληρονομιά της Βιομηχανικής Επανά-
στασης.

Μια δημογραφική επανάσταση συνόδευσε τις τεχνολογικές αλ-
λαγές. Ο πληθυσμός της Μεγάλης Βρετανίας είχε μείνει σταθερός 
στα περίπου 6,5 εκατομμύρια μεταξύ 1650 και 1750, ενώ στη συνέ-
χεια άρχισε να αυξάνεται, φτάνοντας τα 10,5 εκατομμύρια το 1800· 
τα 20,8 εκατομμύρια το 1850· τα 37 εκατομμύρια το 1900· και τα 
50 εκατομμύρια το 1950. Έκτοτε ο ρυθμός φυσικής αύξησης έχει 
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διατηρηθεί πολύ χαμηλά. Η σχέση μεταξύ της αύξησης του πλη-
θυσμού και των οικονομικών μεταβλητών όπως η εκβιομηχάνιση, 
τα εισοδήματα, η αστικοποίηση και η εκπαίδευση έχει αποτελέσει 
αντικείμενο ερευνών και έντονων συζητήσεων, ξεκινώντας ήδη 
από το περίφημο Essay on the Principle of Population (Δοκίμιο για 
την αρχή του πληθυσμού) του Μάλθους (1798).

Παράλληλα συντελέστηκε μια επανάσταση των πόλεων, η 
οποία είχε ξεκινήσει πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Το 
1500, μόνο το 7% του αγγλικού πληθυσμού ζούσε σε πόλεις και 
κωμοπόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων. Μέχρι το 1750, 
το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί στο 23% — και συνέχισε να αυξάνε-
ται καθώς ο πληθυσμός επεκτεινόταν, φτάνοντας το 50% το 1850 
και το 75% το 1910. Το Λονδίνο μεγάλωσε και έγινε η μεγαλύτερη 
πόλη της Ευρώπης. Ο πληθυσμός της πρωτεύουσας αυξήθηκε από 
50.000 το 1500 σε 200.000 το 1600, σε 500.000 το 1700 και, τέλος, 
σε 1.000.000 το 1800.

Χρειάστηκε, επίσης, μια γεωργική επανάσταση για να τροφο-
δοτούνται οι ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις, η οποία είχε ξεκι-
νήσει ήδη από τον 17ο αιώνα, καθώς οι αποδόσεις των σιτηρών 
αυξάνονταν, οι αγελάδες και τα πρόβατα απέδιδαν περισσότε-
ρο γάλα και μαλλί, και εκτρέφονταν ζώα μεγαλύτερου βάρους. 
Οι βελτιώσεις οφείλονταν στην καλύτερη επιλογή σπόρων, στη 
βελτιωμένη προετοιμασία του εδάφους (εν μέρει λόγω του καλύ-
τερου εξοπλισμού), στην επιλεκτική αναπαραγωγή και στα νέα 
συστήματα αμειψισποράς, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέρ-
γειας ζωοτροφών όπως γογγύλια και τριφύλλι. Την ίδια στιγμή 
που οι γεωργικές πρακτικές βελτιώνονταν, τα κοινοτικά χωράφια 
και λιβάδια περιφράσσονταν και οι μικρές οικογενειακές εκμε-
ταλλεύσεις συνενώνονταν σε μεγάλες «κεφαλαιουχικές» εκμε-
ταλλεύσεις που λειτουργούσαν με μισθωτή εργασία. Για μεγάλο 
διάστημα κυριαρχούσε η άποψη ότι οι περιφράξεις και τα μεγάλα 
αγροκτήματα ήταν υπεύθυνα για τις βελτιώσεις στην πρακτική 
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και την παραγωγικότητα, αλλά ο συγκεκριμένος ισχυρισμός έχει 
αμφισβητηθεί επανειλημμένα. Η γεωργική παραγωγή συνέχισε 
να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, 
αλλά η Βρετανία βρέθηκε να εξαρτάται όλο και περισσότερο από 
εισαγωγές τροφίμων, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση ξεπέρασε την 
εγχώρια προσφορά.

Η αύξηση των εισαγωγών μάς καταδεικνύει ένα άλλο χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού της βρετανικής οικο-
νομίας: την εμπορική επανάσταση. Η σημασία των εξαγωγών και 
των εισαγωγών αυξανόταν ολοένα και περισσότερο σε σχέση με 
το εθνικό εισόδημα. Τούτη η εξέλιξη ξεκίνησε επίσης νωρίς — στα 
τέλη του 16ου αιώνα. Τον 17ο αιώνα, η Αγγλία εξήγαγε αυξανόμε-
νους όγκους μάλλινων υφασμάτων, μεταλλικών ειδών και άλλων 
προϊόντων μεταποίησης, ενώ εισήγαγε όλο και περισσότερα μπα-
χαρικά, ζάχαρη, καπνό και τροπικά είδη. 

Μόλις ξεκίνησε η Βιομηχανική Επανάσταση, οι εξαγωγές με-
ταποιητικών αγαθών αυξήθηκαν, ενώ η Βρετανία εισήγαγε ακα-
τέργαστο βαμβάκι για την παραγωγή νημάτων και τρόφιμα για τη 
διατροφή του αυξανόμενου εργατικού δυναμικού της.

Οι επαναστάσεις στις μεταφορές στήριξαν την ανάπτυξη του 
εμπορίου. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα, βελτιωμένα ιστιοφόρα σκά-
φη μείωσαν το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών. Τον 18ο  αιώνα, 
δημιουργήθηκε ένα σύστημα καναλιών και βελτιώθηκαν οι δρό-
μοι, μειώνοντας το κόστος των εγχώριων μεταφορών. Οι χρόνοι 
ταξιδιού περιορίστηκαν καθώς τα οχήματα πήγαιναν πιο γρήγο-
ρα. Μετά το 1830, ο σιδηρόδρομος μείωσε περαιτέρω το κόστος 
των χερσαίων μεταφορών, ενώ τα ατμόπλοια έκαναν το ίδιο στη 
θάλασσα. Δημιουργήθηκε μια παγκόσμια οικονομία και η παγκο-
σμιοποίηση προώθησε την εκβιομηχάνιση της Βρετανίας, ενώ 
από-βιομηχανοποίησε τον υπόλοιπο κόσμο.

Η οικονομική ανάπτυξη απαιτούσε την κατασκευή πόλεων, 
εργοστασίων και μεταφορικών υποδομών, ενώ η ανάπτυξη του 
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εμπορίου απαιτούσε την επέκταση των εμπορικών πιστώσεων. 
Αυτές οι ανάγκες ικανοποιήθηκαν μέσω μιας χρηματοπιστωτικής 
επανάστασης. Στα τέλη του 17ου αιώνα, νομικές καινοτομίες δη-
μιούργησαν τη σύγχρονη υποθήκη, έτσι ώστε η γη να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ασφάλεια για την άντληση μακροπρόθεσμων 
δανείων. Αγγλικά αγροκτήματα υποθηκεύτηκαν και τα δάνεια 
χρηματοδότησαν την ανέγερση των πόλεων. Τα δημόσια οικονο-
μικά αναδιατάχθηκαν στη δεκαετία του 1690 με την ίδρυση της 
Τράπεζας της Αγγλίας και την αναχρηματοδότηση του δημο σίου 
χρέους. Στο Λονδίνο ιδρύθηκαν ιδιωτικές τράπεζες που χρηματο-
δοτούσαν πρωτίστως το διεθνές εμπόριο. Οι μεταποιητικές επι-
χειρήσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης ξεκίνησαν ως μικρές 
εταιρείες και τα πρώτα εργοστάσια χρηματοδοτήθηκαν από κε-
φάλαια των ιδιοκτητών τους. Καθώς, όμως, οι εταιρείες ζούσαν 
περισσότερο από τους ιδιοκτήτες τους, στα μέσα του 19ου αιώνα 
επετράπη στις μεταποιητικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τη νο-
μική μορφή της ανώνυμης εταιρείας.

Η μακροσκοπική εικόνα

Το αποτέλεσμα τούτων των αλληλένδετων επαναστάσεων ήταν 
μια μακροπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν = συνολική παραγωγή = το συνολικό εισόδημα της Βρε-
τανίας). Τον τελευταίο μισό αιώνα, έχει υπάρξει μια συντονισμένη 
προσπάθεια από οικονομολόγους και ιστορικούς να μετρήσουν 
τόσο αυτή την αύξηση όσο και τις αυξήσεις των παραγωγικών συ-
ντελεστών (γη, εργασία και κεφάλαιο) που σχετίζονται μαζί της. 

Η Εικόνα 2 δείχνει το πραγματικό ΑΕΠ ανά εργαζόμενο από 
το 1770 έως το 1910. Η παραγωγή ανά εργαζόμενο διπλασιάστηκε 
μεταξύ 1770 και 1850, καθώς το ΑΕΠ αυξανόταν με ρυθμό σχεδόν 
2% ετησίως. Η αύξηση ωχριά μπροστά σε πρόσφατα αναπτυξιακά 
θαύματα όπου το ΑΕΠ καλπάζει με ρυθμούς έως και 10% ετησίως, 
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αλλά η πρόοδος είναι πάντοτε πιο αργή για την πρωτοπόρα οικο-
νομία που μετακινεί τα παγκόσμια τεχνολογικά όρια από ό,τι για 
μια χώρα η οποία αναπτύσσεται αργότερα και μπορεί να αντιγρά-
ψει την τεχνολογία υψηλής παραγωγικότητας από τις πιο προ-
ηγμένες οικονομίες. Αυτό ισχύει ιδίως για την πρώτη χώρα που 
εκβιομηχανίζεται.

Η ανάλυση των δεδομένων του ΑΕΠ δείχνει ότι ένας λόγος 
που το ΑΕΠ ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά τη Βιομηχανική Επα-
νάσταση ήταν η συσσώρευση κεφαλαίου: οι Βρετανοί εργαζόμενοι 
είχαν περισσότερα μηχανήματα για να εργαστούν στο τέλος της 
περιόδου από ό,τι στην αρχή της. Ωστόσο, η συσσώρευση κεφα-
λαίου συνέβαλε ελάχιστα στην αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας. Η κύρια πηγή ανάπτυξης ήταν η τεχνολογική πρόοδος 
— δηλαδή, τα μηχανήματα και η οργάνωση της παραγωγής ήταν 
πιο αποτελεσματικά στα μέσα του 19ου αιώνα από ό,τι έναν αιώνα 
νωρίτερα.
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Προϊόν (=ΑΕΠ) ανά εργαζόμενο
Πραγματικός μισθός

2. ΑΕΠ ανά εργαζόμενο έναντι του μέσου πραγματικού μισθού 
στη Βρετανία, 1770-1910.
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Γιατί; Μία άλλη εμπειρική προσέγγιση είναι να επιμερίσει κα-
νείς την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας μεταξύ των 
διαφόρων κλάδων της οικονομίας. Άραγε, η Βιομηχανική Επα-
νάσταση συντελέστηκε ομοιόμορφα σε όλα τα μέτωπα ή περι-
ορίστηκε σε λίγους «επαναστατικούς» κλάδους; Καθώς έχουμε 
κακή ποιότητα δεδομένων, η απάντηση είναι επισφαλής, αλλά 
φαίνεται ότι η πρόοδος ήταν πολύ διαφορετική μεταξύ κλάδων. 
Μεταξύ 1780 και 1860, οι «επαναστατικές» βιομηχανίες (κυρίως 
η κλωστοϋφαντουργία) αντιπροσώπευαν το 31% της αύξησης 
της παραγωγικότητας· οι βελτιώσεις στις μεταφορές (κανάλια 
και θαλάσσιες μεταφορές) αντιπροσώπευαν το 18%· και η γεωρ-
γία (παραδόξως ίσως, εφόσον μιλάμε για βιομηχανική επανά-
σταση), αντιπροσώπευε το 29%. Άρα, μόνο το 15% της αύξησης 
της παραγωγικότητας οφειλόταν στις βελτιώσεις στην υπόλοιπη 
οικονομία. Σε πολλούς κλάδους δεν πραγματοποιήθηκε καμία 
αύξηση παραγωγικότητας· σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι 
παρήγαγαν αλεύρι, ψωμί, μπίρα, καράβια, άνθρακα και προϊόντα 
ξύλου. Άλλοι κλάδοι, όπως εκείνοι που κατασκεύαζαν σίδερο, 
παπούτσια, κάλτσες, χαρτί, γυαλί και καρφιά, καθώς και η πα-
ραγωγή ενέργειας με ατμό και νερό, σημείωσαν άλματα παρα-
γωγικότητας.1

Η ιστοριογραφία της Βιομηχανικής Επανάστασης, λόγου χά-
ρη, σπανίως αποδίδει σημασία στην παραγωγή κεριών·2 κι όμως, 
πρόκειται για έναν κλάδο όπου συντελέστηκε μια πραγματική 
επανάσταση. Η παραγωγικότητα ήταν στάσιμη μέχρι τους Να-
πολεόντειους Πολέμους και στη συνέχεια διπλασιάστηκε σε μια 
γενιά, αυξανόμενη με ρυθμό 2% ετησίως — ταχύτερα απ’ ό,τι η 
κλωστοϋφαντουργία. Η παραγωγική διαδικασία στη δεκαετία 
του 1840 ήταν πολύ διαφορετική από τις χειρωνακτικές μεθόδους 
των προηγούμενων αιώνων. Τα κεριά παράγονταν σε καλούπια 
που τοποθετούνταν σε τεράστια ράφια και ελέγχονταν από έναν 
μοναδικό χειριστή. Ακόμα και η διαδικασία κατασκευής κεριών 
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με βύθιση (dipped candles) εκμηχανίστηκε, με συνέπεια ένας ερ-
γαζόμενος να μπορεί να παράγει τεράστιες ποσότητες κεριών.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Μεταξύ 1770 και 1870, η Βιομηχανική Επανάσταση διπλασίασε το 
κατά κεφαλήν εισόδημα στη Βρετανία. Ωστόσο, δεν συμμετείχαν 
όλοι σε αυτή την πρόοδο. Υπήρξε ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα 
στους εργαζομένους και στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις. Το χά-
σμα αυτό φαίνεται στην Εικόνα 2, που απεικονίζει τόσο το μέσο 
προϊόν όσο και τον μέσο πραγματικό μισθό. Ενώ το μέσο προϊόν 
διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, 
ο μέσος μισθός αυξήθηκε μόνο κατά 50%. Επιπλέον, η αύξηση του 
πραγματικού μισθού σημειώθηκε στο τέλος της περιόδου. Από το 
1770 έως το 1830 δεν υπήρξε αισθητή αύξηση του μέσου πραγμα-
τικού μισθού, ενώ τη δεκαετία του 1830 η αύξηση ήταν μόλις 5%. 
Μόνο μετά το 1840 άρχισε να συμμετέχει ο μέσος εργαζόμενος 
στην πρόοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Επιπλέον, όταν θα εξετάσουμε το συγκεκριμένο ερώτημα πιο 
προσεκτικά στο Κεφάλαιο 4, θα δούμε ότι ο μέσος πραγματικός 
μισθός αποκρύπτει ορισμένες κρίσιμες λεπτομέρειες. Ορισμένοι 
εργαζόμενοι είδαν τα πραγματικά τους εισοδήματα να αυξάνο-
νται, ενώ άλλοι, ιδίως εκείνοι οι χειροτέχνες που αποτέλεσαν τη 
βάση της ευημερίας τον 18ο αιώνα είχαν μειωμένα εισοδήματα, 
καθώς αντιμετώπιζαν ανταγωνισμό από τις μηχανές. Η φτώχεια 
ήταν σύντροφος της ευημερίας.
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Εξηγώντας τη Βιομηχανική Επανάσταση

Γιατί η Βιομηχανική Επανάσταση συντελέστηκε στη Βρετανία και 
όχι στη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ινδία ή την Κίνα; Υπάρχουν 
αρκετές ερμηνείες οι οποίες επισημαίνουν μια σειρά από συντελε-
στές που διαμόρφωσαν το υπόβαθρο.

Μια θεωρία που έχει ασκήσει σημαντική επιρροή αποδίδει τη 
Βιομηχανική Επανάσταση στην άνοδο του καπιταλισμού. Σύμ-
φωνα με τον Καρλ Μαρξ, που έδωσε έμφαση σε αυτή την εξήγη-
ση, ο καπιταλισμός ήταν το μόνο οικονομικό σύστημα στο οποίο 
τα κίνητρα οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη. Σε προηγούμενα 
συστήματα, ο ασφαλέστερος τρόπος να αυξήσει κανείς το βιοτικό 
του επίπεδο ήταν να αναδιανείμει το υφιστάμενο εισόδημα, όχι 
να δημιουργήσει νέο. Ο Μαρξ συνέλαβε τον καπιταλισμό ως ένα 
σύστημα με πολλές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Καθεμία έπρεπε 
να αυξήσει την παραγωγικότητά της για να μην εκτοπιστεί από 
τους ανταγωνιστές της. Το αποτέλεσμα ήταν ένα υψηλό ποσο-
στό συσσώρευσης κεφαλαίου και τεχνολογικής αλλαγής. 

Το μυστικό για την εξήγηση της ανάπτυξης ήταν, επομένως, η 
εξήγηση της ανόδου του καπιταλισμού. Εκεί, ο Μαρξ τόνισε δύο 
κυρίως παράγοντες. Ο πρώτος ήταν η αναδιοργάνωση της αγρο-
τικής κοινωνίας, με την αντικατάσταση των φεουδαρχών και των 
αγροτών που καλλιεργούσαν κοινοτικά χωράφια από ακτήμονες 
εργάτες και μεγάλα «καπιταλιστικά» αγροκτήματα. Παρόλο που 
η αγροτική κοινωνία εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο, αποδείχθη-
κε ότι η καπιταλιστική γεωργία δεν ήταν πολύ πιο παραγωγική 
από την πιο παραδοσιακή γεωργία που αντικατέστησε.* Από την 

* Ο συγγραφέας έχει αφιερώσει ένα από τα σημαντικότερα έργα του, με τίτλο 
Enclosure and the Yeoman (Oxford: Clarendon Press, 1992) στη διερεύνηση 
της επίδρασης των περιφράξεων και τη σύγκριση της αποδοτικότητας των 
«παραδοσιακών» και σύγχρονων καπιταλιστικών αγροκτημάτων· στο έργο 
αυτό διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης της γεωργικής πα-



27

1. Τότε και τώρα

άλλη, «η ιστορική διαδικασία απομάκρυνσης του παραγωγού από 
τα μέσα παραγωγής —δηλαδή, η στέρηση των αγροτών από γη, 
εργαλεία και ζώα ώστε να πρέπει να γίνουν υπάλληλοι προκειμέ-
νου να επιβιώσουν—, ενδέχεται να αύξησε την προθυμία τους να 
στραφούν σε χειροτεχνικά επαγγέλματα και να μεταναστεύσουν 
στις πόλεις για να βρουν δουλειά.

Ο Μαρξ τόνισε, επίσης, τη σημασία της παγκοσμιοποίησης 
στη μεταμόρφωση της αγγλικής οικονομίας — μια άποψη που την 
αποδέχτηκαν πολλοί μελετητές. Το διηπειρωτικό εμπόριο αυξή-
θηκε σταδιακά μετά τις ανακαλύψεις του Κολόμβου και του Βά-
σκο ντα Γκάμα στα τέλη του 15ου αιώνα, τις οποίες ακολούθησε 
σύντομα η δημιουργία μόνιμων οικισμών και αποικιών.

Η επέκταση της Ευρώπης στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκε 
από κράτη που ανταγωνίζονταν για την ηγεμονία. Καθένα από 
αυτά χρησιμοποίησε τον ιμπεριαλισμό και την εμπορική πολιτική 
για να επεκτείνει τον πλούτο του σε βάρος των ανταγωνιστών του 
(καθώς και των αυτόχθονων πληθυσμών). Οι χώρες προσπαθού-
σαν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο από το 
εμπόριο των αποικιών τους για τους δικούς τους υπηκόους μέσω 
«μερκαντιλιστικών» πολιτικών που απέκλειαν τους αλλοδαπούς. 
Όταν οι δασμοί δεν αποδεικνύονταν αποτελεσματικοί, ο πόλεμος 
αποτελούσε αποδεκτή εναλλακτική. Σε αυτόν τον κόσμο, μια χώ-
ρα θα μπορούσε να πετύχει μόνο μέσω του επιθετικού ιμπεριαλι-
σμού και η Αγγλία αποδείχθηκε ότι είχε μια από τις πιο φιλο-ανα-
πτυξιακές αυτοκρατορίες στην Ευρώπη.

Η δουλεία αποτελούσε κεντρικό χαρακτηριστικό της παγκό-
σμιας οικονομίας. Η ζάχαρη, ο καπνός και το βαμβάκι καλλιερ-
γούνταν στην Καραϊβική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε φυτείες 

ραγωγικότητας στην Αγγλία μεταξύ 1500 και 1750 ήταν ανεξάρτητο από τη 
διαδικασία των περιφράξεων· πρβλ. Allen, Robert (1988). «The Growth of 
Labor Productivity in Early Modern English Agriculture», Explo-rations in 
Economic History, τ. 25, σ. 117–46. (Σ.τ.Ε.)



Robert C. Allen: Η Βιομηχανική Επανάσταση

28

στις οποίες εργάζονταν σκλάβοι. Αυτές οι συναλλαγές ήταν ση-
μαντικές και επικερδείς, και το ακατέργαστο βαμβάκι που εισή-
γαγε η Βρετανία από τις ΗΠΑ μετά το 1800 αποτέλεσε τη βασική 
πρώτη ύλη της Βιομηχανικής Επανάστασης. Πολλοί πιστεύουν ότι 
το δουλοκτητικό σύστημα αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της Βιομη-
χανικής Επανάστασης και, πιο συγκεκριμένα, ότι τα κέρδη από τη 
δουλεία χρηματοδότησαν τη συσσώρευση κεφαλαίου στη Βρετα-
νία.* Παρόλο που υπάρχει μια συνάφεια σε επιμέρους περιπτώσεις, 
τα κέρδη από τη δουλεία συνολικά δεν ήταν αρκετά σημαντικά 
για να εξηγήσουν την αύξηση των επενδύσεων που πραγματοποι-
ήθηκαν στη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Στοχαστές από τον Άνταμ Σμιθ και ύστερα έχουν επικαλεστεί 
το πολιτικό και νομικό σύστημα της Αγγλίας ως το κλειδί για την 
εξήγηση της Βιομηχανικής Επανάστασης. Μετά την κατάκτησή 
της από τους Νορμανδούς το 1066, η Αγγλία είχε το πιο συγκε-
ντρωτικό φεουδαρχικό σύστημα στην Ευρώπη. Οι ευγενείς διέθε-
ταν σημαντική εξουσία τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στα πεδία 
των μαχών· το 1215, για παράδειγμα, ανάγκασαν τον βασιλιά Ιω-
άννη για να παραχωρήσει τη Magna Carta. Διαφωνίες μεταξύ του 
Στέμματος και του Κοινοβουλίου τον 17ο αιώνα οδήγησαν στον 
εμφύλιο πόλεμο, στην εκτέλεση του Καρόλου Α΄ το 1649, στην 
κοινοπολιτεία του Όλιβερ Κρόμγουελ και, τελικά, στην αποκατά-
σταση του Καρόλου Β΄ το 1660. Η κοινοβουλευτική υπεροχή δια-
σφαλίστηκε οριστικά με την Ένδοξη Επανάσταση του 1688, όταν 
ο Ιάκωβος Β΄ εγκατέλειψε τη χώρα και το Κοινοβούλιο έδωσε το 

* Η διατύπωση παραπέμπει στη θέση που ανέπτυξε το 1938 στη διδακτορική 
του διατριβή ο Eric Williams (1911-1981), μετέπειτα πρώτος πρωθυπουρ-
γός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο έργο του 
Capitalism and Slavery (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 
1944). Πρόσφατα, η συζήτηση για τον ρόλο της δουλείας στη Βιομηχανική 
Επανάσταση αναβιώνει, κυρίως μέσω του έργου του Joseph E. Inikori (βλ. 
Βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη), το οποίο είναι συχνά επικριτικό της 
προσέγγισης Allen. (Σ.τ.Ε.)
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στέμμα στον Γουλιέλμο και τη Μαρία. Σύμφωνα με αυτή την επι-
χειρηματολογία, η νίκη του Κοινοβουλίου έλεγξε την αυθαίρετη 
άσκηση εξουσίας από το Στέμμα, αλλά και εξασφάλισε τα ατομικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας και την περιορισμένη φορολογία, με συ-
νέπεια να δημιουργηθεί ένα κλίμα ευνοϊκό για επενδύσεις. Η Βιο-
μηχανική Επανάσταση ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτής 
της εξέλιξης.*

Τον 18ο αιώνα, το Κοινοβούλιο της Βρετανίας ελεγχόταν από 
μεγάλους γαιοκτήμονες και ψήφισε πολλούς νόμους που προέβλε-
παν βελτιώσεις για τους δρόμους, την κατασκευή καναλιών και 
την αναδιοργάνωση της γεωργίας. Οι νέες υποδομές μάλλον ενί-
σχυσαν την οικονομία. Η φορολογία, ωστόσο, ήταν υψηλή —όχι 
χαμηλή— και τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότη-
ση του στρατού και του Βασιλικού Ναυτικού, που προστάτευε τις 
βρετανικές αποικίες. Η αυτοκρατορία συνέβαλε στη Βιομηχανική 
Επανάσταση, όχι όμως ενισχύοντας το νομικό σύστημα όπως υπο-
στηρίζουν οι υμνητές της Ένδοξης Επανάστασης του 1688. Άλλω-
στε, ήδη πριν από το 1688, η Βρετανία είχε ένα αποτελεσματικό 
νομικό σύστημα, στο οποίο είχε στηριχθεί η τεράστια οικονομική 
επέκταση που είχε συντελεστεί τον 16ο και τον 17ο αιώνα.

Ορισμένοι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι η αι-
τία της οικονομικής ανάπτυξης ήταν η εξάπλωση μιας κουλτούρας 
ορθολογισμού που έδινε έμφαση στην πειθαρχία και τη σκληρή 
δουλειά. Ο Μαξ Βέμπερ τη συνέδεσε με τον προτεσταντισμό και 
τη Μεταρρύθμιση. Πολλοί Άγγλοι ασπάζονταν τον πουριτανικό 
καλβινισμό που ο Βέμπερ θεωρούσε πρότυπο της προτεσταντικής 
ηθικής, ενώ η Σκοτσέζικη Πρεσβυτεριανή Εκκλησία ήταν ακόμα 

* Πίσω από αυτή την παράγραφο κρύβεται η ογκώδης βιβλιογραφία που 
εντάσσεται στην παράδοση του νομπελίστα Douglas North και εστιάζει στον 
ρόλο των θεσμών για τη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων (βλ. 
τα έργα των North, Weingast και Bogart στη Βιβλιογραφία για περαιτέρω 
μελέτη). (Σ.τ.Ε.)
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πιο έντονα καλβινιστική. Ωστόσο, ο αγγλικός πουριτανισμός δυ-
σφημίστηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου, καθώς οι ριζοσπάστες και 
οι δημοκράτες της κατώτερης τάξης απέδωσαν τα αιτήματά τους 
στη θεία έμπνευση. Τον 18ο αιώνα, οι ανώτερες τάξεις μετατόπι-
σαν τη θρησκευτική τους στάση προς τον ντεϊσμό (deism). Αυτή 
η άποψη φαντάζεται τον Θεό ως έναν συνταξιούχο μηχανικό, ο 
οποίος θέτει το σύμπαν σε κίνηση σύμφωνα με τους νόμους του 
Νεύτωνα και, στη συνέχεια, δεν παρεμβαίνει ποτέ — ούτε για να 
κάνει θαύματα, ούτε για να προωθήσει δημοκρατικές αντιλήψεις.

Η Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα αποτέλεσε, 
ασφαλώς, μια δεύτερη πηγή ντεϊσμού. Οι επιστημονικές ανακαλύ-
ψεις αποτέλεσαν τη βάση για ορισμένες νέες τεχνολογίες του 18ου 
αιώνα —ιδίως την ατμομηχανή— και ενδέχεται να προώθησαν γε-
νικότερα την τεχνολογική πρόοδο, διαδίδοντας την επιστημονική 
μέθοδο. Υπήρχε, πράγματι, πολύς ενθουσιασμός για την επιστήμη 
και την τεχνολογία μεταξύ των ανώτερων τάξεων. Ο βασιλιάς Γε-
ώργιος Γ΄ είχε επιστημονική παιδεία και διέθετε μια εντυπωσια-
κή συλλογή συσκευών για εργαστηριακά πειράματα. Πολλοί από 
τους υπηκόους του παρακολουθούσαν διαλέξεις και επιδείξεις σε 
καφενεία. Αυτή η δραστηριότητα ενδέχεται να είχε καταστήσει 
τους Βρετανούς πιο θετικούς απέναντι στην τεχνολογική πρόοδο.*

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πόσο χαμηλά στην κοινωνική κλίμα-
κα επεκτεινόταν αυτή η αφοσίωση στην επιστημονική θεώρηση 
του κόσμου. Η πίστη στη μαγεία, για παράδειγμα, εξακολουθούσε 
να είναι ευρέως διαδεδομένη. Το 1682, ο αδελφός του αρχιδικαστή 
North αφηγείτο ότι «σπάνια οδηγείται σε δίκη κάποια κακόμοιρη, 
γριά γυναίκα» για μαγεία,

* Εδώ υπονοείται το κλασικό επιχείρημα του Joel Mokyr (2002, 2009) περί 
Βιομηχανικού Διαφωτισμού (βλ. Βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη), που 
αποτελεί μία από τις βασικές θέσεις με τις οποίες ο συγγραφέας κρίνει 
σκόπιμο να «αναμετρηθεί» σε διάφορα σημεία του βιβλίου. (Σ.τ.Ε.)
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χωρίς να την ακολουθεί κατά πόδας η λαϊκή οργή που απαιτεί, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, να καταδικαστεί σε θάνατο· και αν ένας δικαστής […] 
δηλώσει ότι είναι αντίθετος με την ασεβή γνώμη του όχλου, που θεω-
ρεί ότι ο ίδιος ο διάβολος έχει τη δύναμη να βασανίζει και να σκοτώ-
νει αθώα παιδιά ή ότι τον ευχαριστεί να καταπιάνεται με το τυρί, το 
βούτυρο, τα γουρούνια και τις χήνες των καλών ανθρώπων· ότι είναι 
αντίθετος σε αυτού του είδους τις πλάνες του αδαούς και ανόητου 
πλήθους, 

τότε οι χωρικοί «φωνάζουν ότι αυτός ο δικαστής δεν έχει θρη-
σκεία, γιατί δεν πιστεύει στις μάγισσες».3 Ο ενθουσιασμός για την 
επιστήμη ίσως να αποτελούσε μια λεπτή κρούστα που επέπλεε σε 
μια λίμνη δεισιδαιμονίας.

Γεγονότα που πυροδότησαν τη Βιομηχανική Επανάσταση

Παρότι οι διάφοροι συντελεστές που διαμόρφωσαν το υπόβαθρο 
ενίσχυσαν τους θεσμούς, τις πρακτικές και την κουλτούρα που 
αποτέλεσαν τη βάση για την τεχνολογική καινοτομία και τις επι-
χειρηματικές επενδύσεις, δεν αρκούν από μόνοι τους για να εξη-
γήσουν τη Βιομηχανική Επανάσταση. Και άλλα μέρη του κόσμου 
ήταν εξίσου ευλογημένα, όμως δεν γνώρισαν βιομηχανικές επα-
ναστάσεις. Στη Βρετανία υπήρξαν συγκεκριμένα εναύσματα που 
πυροδότησαν τη Βιομηχανική Επανάσταση· τα διερευνούμε στα 
κεφάλαια 2 και 3. 





33

2

Η προ-Βιομηχανική Επανάσταση, 1500–1700

Το Χουίτνεϋ είναι μια μικρή πόλη 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της 
Οξφόρδης. Παρότι είναι μακριά από τη βόρεια Βρετανία όπου ξε-
διπλώθηκε η Βιομηχανική Επανάσταση, υπέστη πολλές από τις 
ίδιες αλλαγές. Προτού εξετάσουμε τι συνέβη σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, ας εστιάσουμε στο Χουίτνεϋ. Η εμπειρία του αποτυπώνει 
πολλά χαρακτηριστικά τόσο των προβιομηχανικών όσο και των 
βιομηχανικών επαναστάσεων.

Στη διάρκεια του Μεσαίωνα, στο Χουίτνεϋ αναπτύχθηκε μια 
βιομηχανία υφασμάτων βασισμένη στο μαλλί από τα χωριά της 
περιοχής Κόστγουλντ, το νερό του ποταμού Γουίντμπρας και 
την καλή οδική σύνδεση με το Λονδίνο μέσω της Νέας Γέφυρας 
και της γέφυρας Έιμπινγκτον που είχε χτιστεί τον 15ο αιώνα. Στις 
αρχές του 17ου αιώνα, το Χουίτνεϋ ειδικεύτηκε στις κουβέρτες, 
ένα προϊόν για το οποίο έγινε διάσημο. Η αγορά ήταν διεθνής. 
Οι κουβέρτες υψηλής ποιότητας εξάγονταν στην Ισπανία και την 
Πορτογαλία· μεταφέρονταν με κάρο στο Λονδίνο, απ’ όπου στέλ-
νονταν στο εξωτερικό.

Οι κουβέρτες χαμηλής ποιότητας στέλνονταν στη Βόρεια 
Αμερική. Τον 18ο αιώνα, πολλές από αυτές αγοράζονταν από την 
εταιρεία Hudson Bay και στέλνονταν στον Καναδά, όπου οι Ινδιά-
νοι τις αντάλλασσαν για καστόρινα δέρματα. Για τις κουβέρτες 
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Χουίτνεϋ, η εταιρεία Hudson Bay παρέμεινε ένας σημαντικός αγο-
ραστής τον 19ο αιώνα. Η παγκοσμιοποίηση διείσδυσε και μετα-
μόρφωσε την αγροτική κομητεία Όξφορντσιρ (βλ. Εικόνα 3).

3. Διαφήμιση κουβερτών της εταιρείας Early
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Τον 18ο αιώνα, o κλάδος ήταν οργανωμένος με τον προ-βιο-
μηχανικό τρόπο. Υπήρχαν εξήντα έως ογδόντα αρχιυφαντές που 
είχαν κατά μέσο όρο τρεις αργαλειούς ο καθένας. Τον έναν τον 
δούλευαν οι ίδιοι, ενώ τους άλλους τους χειρίζονταν μέλη της οι-
κογένειάς τους, μαθητευόμενοι ή ημερομίσθιοι εργάτες. Το 1712, 
συστάθηκε η Εταιρεία Κουβερτών του Χουίτνεϋ (Whitney Blanket 
Company). Λειτουργούσε ως παραδοσιακή συντεχνία, θέτοντας 
πρότυπα ποιότητας και ρυθμίζοντας τους κανόνες της μαθη τείας. 
Η συμμετοχή όλων των υφαντών ήταν υποχρεωτική. Την ίδια 
χρονιά, χτίστηκε μια ειδική αίθουσα που χρησίμευσε ως σημείο 
επιθεώρησης των κουβερτών, αλλά και ως τόπος συνάντησης των 
μελών της συντεχνίας. Οι αρχιυφαντές ανέθεταν με υπεργολαβία 
σε άλλους τεχνίτες τη λεύκανση και τη βαφή των υφασμάτων, ενώ 
παρείχαν στις γυναίκες των γύρω χωριών ακατέργαστο μαλλί για 
λανάρισμα και κλώσιμο. Η παραγωγή κυμαινόταν γύρω στα 7.000 
πακέτα μαλλιού ετησίως.

Η τεχνολογία άλλαξε στη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανά-
στασης, συμπαρασύροντας τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. 
Γύρω στο 1800, εισήχθη ο αργαλειός με ελατήριο και «ιπτάμενη» 
σαΐτα, που δεν χρειαζόταν πλέον δύο αλλά έναν χειριστή για να 
λειτουργήσει. Η κλωστική μηχανή προσαρμόστηκε στο χοντρό 
μαλλί για τις κουβέρτες και οι εγχώριες κλώστριες έχασαν τη δου-
λειά τους. Σε οργανωτικό επίπεδο, οι αρχιυφαντές μειώθηκαν σε 
λιγότερους από δώδεκα. Το 1838, ο μεγαλύτερος εργοδότης ήταν 
ο John Early, που απασχολούσε εβδομήντα υφαντές και είχε στην 
κατοχή του κλωστικά και άλλα μηχανήματα. Το Χουίτνεϋ είχε 
μπει στην εποχή του εργοστασίου.1

Αυτές οι αλλαγές δεν ωφέλησαν το εργατικό δυναμικό.  
Ο Arthur Young, διάσημος γεωπόνος και σχολιαστής κάθε πτυ-
χής της οικονομικής ζωής, είχε επισημάνει ότι η εκμηχάνιση σή-
μαινε ότι «μπορεί να ευδοκιμούν οι αφέντες και το ύφασμα, αλ-
λά δεν μπορεί να υποστηριχθεί το ίδιο για τα εργατικά χέρια».  
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Η απασχόληση των υφαντών μειώθηκε στο μισό. «Η εισαγω-
γή των μηχανημάτων έδωσε […] τη δύναμη να διατηρούνται οι 
μισθοί χαμηλά με τέτοιο τρόπο ώστε να στερούνται οι φτωχοί 
οποιοδήποτε μερίδιο ή, τουλάχιστον, να τους απομένει ένα πολύ 
μικρό μερίδιο από την ευημερία που εξαπλωνόταν στο βασίλειο». 
Οι υφαντές αμείβονταν με τον ίδιο ονομαστικό μισθό σε όλη τη δι-
άρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης (11 σελίνια την εβδομάδα)· 
αλλά η αγοραστική τους δύναμη ήταν πολύ χαμηλότερη το 1830 
από ό,τι ήταν το 1770, επειδή οι τιμές των ειδών κατανάλωσης 
ήταν 50% υψηλότερες. Μεγάλο μέρος της υπαίθρου επηρεάστη-
κε επίσης, αφού η μηχανική κλώση σήμαινε ότι οι γυναίκες ήταν 
 πλέον άνεργες. Ο William Cobbett είχε γράψει:

Ένα μέρος —ίσως το πιο σημαντικό— της φθοράς και της δυστυχίας 
αυτού του τόπου [Γουίτινγκτον, Γκλόστερσιρ] οφείλεται στη χρήση 
μηχανημάτων […] για να φτιάχνονται κουβέρτες, δραστηριότητα της 
οποίας η πόλη του Χουίτνεϋ […] αποτελούσε το επίκεντρο, και απ’ 
όπου στελνόταν το μαλλί για να επιστρέψει ως νήμα από όλα τα χω-
ριά της περιοχής Κόστγουλντ, […] Αυτή η δουλειά έχει πλέον χαθεί, 
και έτσι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν «πλεονάζοντα πλη-
θυσμό».2

Η μείωση της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών δια-
τήρησε την παραγωγή κουβερτών στο Χουίτνεϋ κερδοφόρα και 
ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα η βιομηχανία να παραμείνει η οι-
κονομική βάση της πόλης για δύο ακόμα αιώνες. Η τεχνική πρό-
οδος συνεχίστηκε. Η πρώτη ατμομηχανή χρησιμοποιήθηκε στην 
κλώση το 1851, ενώ η χρήση του ατμού γενικεύτηκε μετά την άφιξη 
του σιδηροδρόμου το 1861. Ο μηχανικός αργαλειός χρησιμοποι-
ήθηκε για την κατασκευή κουβερτών το 1858, μια γενιά μετά τη 
χρήση του στο βαμβάκι. Οι επενδύσεις στη νέα τεχνολογία ήταν 
σημαντικές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν άρκε-
σαν για να στηρίξουν τον κλάδο. Η εταιρεία που διαδέχτηκε εκεί-
νη του John Early έκλεισε και η τελευταία κουβέρτα στο Χουίτνεϋ 
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υφάνθηκε το 2002. Τα σπίτια των υφαντών του 18ου αιώνα και 
η κεντρική αίθουσα της συντεχνίας είναι σήμερα τμήμα της ζώ-
νης διατηρητέων κτιρίων του Χουίτνεϋ και αποτελούν περιζήτητα 
ακίνητα για κατοικία.

Η άνοδος της Βόρειας Ευρώπης

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας κουβερτών στο Χουίτνεϋ τον 17ο και 
τον 18ο αιώνα είναι ένα παράδειγμα μιας ευρύτερης τάσης — της 
μετατόπισης της μεταποίησης από τη Μεσόγειο στη βορειοδυτική 
Ευρώπη. Το 1500, που θεωρείται το συμβατικό τέλος του Μεσαίω-
να, η Ιταλία και η Ισπανία ήταν οι πιο αστικοποιημένες χώρες, 
αλλά και οι βασικές εστίες μεταποιητικής παραγωγής στην Ευρώ-
πη. Τα μόνα συγκριτικά αναπτυγμένα μέρη της Βόρειας Ευρώπης 
ήταν οι Κάτω Χώρες (σύγχρονο Βέλγιο και Ολλανδία). Η υπόλοι-
πη ήπειρος ήταν κατά βάση αγροτική. Αυτές οι διαφορές στην οι-
κονομική διάρθρωση αποτυπώνονται στο Ένθετο 1, που επιμερίζει 
τον πληθυσμό σε αστικό, αγροτικό και μη αγροτικό πληθυσμό της 
υπαίθρου. 

Το 1500, ο αγροτικός πληθυσμός αποτελούσε τα τρία τέταρτα 
του συνολικού πληθυσμού στην Αγγλία και στις μεγάλες χώρες 
της ηπειρωτικής Ευρώπης. (Στις αρχές του 20ού αιώνα, η ανα-
λογία ήταν παρόμοια στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως 
η Ινδία και η Κίνα.) Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο στην Ιταλία, 
στην Ισπανία και στις Κάτω Χώρες. Αυτές είχαν αντίστοιχα με-
γαλύτερο αστικό πληθυσμό, κάτι που ήταν σημαντικό δεδομένου 
ότι το κύριο μέρος της βιοτεχνικής παραγωγής γινόταν στις πό-
λεις. Οι μη αγροτικοί πληθυσμοί της υπαίθρου αποτελούσαν ένα 
παρόμοιο κλάσμα του πληθυσμού (14-19%) σε όλες τις ευρωπαϊ-
κές χώρες το 1500· σε αυτούς συγκαταλέγονταν υπηρέτες, ιερείς, 
μεταφορείς και οι τεχνίτες των χωριών που κάλυπταν τις τοπικές 
ανάγκες. 
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Ένθετο 1: Πώς η παγκοσμιοποίηση μετασχημάτισε την προβιομηχανική 
Ευρώπη
Ο διαχωρισμός των ανθρώπων σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πού ζού-
σαν και τι έκαναν μας επιτρέπει να αντιληφθούμε πώς μετασχηματίστηκαν 
οι οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ 1500 και 1700. Οι κατηγορίες 
αυτές είναι «αστικός πληθυσμός» (όσοι ζούσαν σε πόλεις και κωμοπόλεις 
με πληθυσμό άνω των 5.000 ατόμων), «αγροτικός πληθυσμός» (όσοι δεν 
ζούσαν σε αστικούς οικισμούς και καλλιεργούσαν τη γη) και «μη αγροτικός 
πληθυσμός της υπαίθρου» (όσοι δεν ζούσαν σε αστικούς οικισμούς και δεν 
απασχολούνταν στην καλλιέργεια της γης). Στην τρίτη κατηγορία συγκα-
ταλέγονταν ιερείς, μοναχοί, υπηρέτες, αμαξάδες, μεταλλωρύχοι, κλώστες, 
υφαντές και άλλοι τεχνίτες. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει αυτόν τον 
διαχωρισμό στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες με βάση τα σημερινά 
σύνορά τους. Τα ποσοστά κάθε έτους αθροίζονται στο εκατό τοις εκατό. Οι 
χώρες που άλλαξαν περισσότερο ήταν οι εμπορικές δυνάμεις της βορειο-
δυτικής Ευρώπης.
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Μεγαλύτερος μετασχηματισμός (%)
Αγγλία 7 18 74 23 32 45
Ολλανδία 30 14 56 36 22 42
Βέλγιο 28 14 58 22 27 51
Μικρή εξέλιξη (%)
Γερμανία 8 18 73 9 27 64
Γαλλία 9 18 73 13 26 61
Αυστρία/Ουγγαρία 5 19 76 7 32 61
Πολωνία 6 19 75 4 36 60
Ελάχιστη μεταβολή (%)
Ιταλία 22 16 62 22 19 59
Ισπανία 19 16 65 21 17 62

Πηγή: Allen, Robert C. (2000), «Economic structure and agricultural productivity in 
Europe, 1300-1800», European Review of Economic History 3: 8-9.
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Στις παραμονές της Βιομηχανικής Επανάστασης, το κέντρο της 
βιοτεχνίας στην Ευρώπη είχε μετατοπιστεί στη Βόρεια Θάλασσα. 
Η αγγλική οικονομία είχε μεταμορφωθεί περισσότερο απ’ όλες. Ο 
αγροτικός πληθυσμός της είχε μειωθεί στο 45%, ενώ ο αστικός είχε 
αυξηθεί στο 23%· επίσης, ο μη αγροτικός πληθυσμός της υπαίθρου 
είχε αυξηθεί στο 32%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Ένα 
μέρος της αύξησης του αστικού πληθυσμού οφειλόταν στην επέ-
κταση της μεταποίησης (π.χ. κατασκευή επίπλων και εκτύπωση 
βιβλίων στο Λονδίνο, μεταλλουργία στο Μπέρμιγχαμ κ.ο.κ.), αλ-
λά το κύριο μέρος οφειλόταν στην ανάπτυξη του εμπορίου και της 
ναυτιλίας. Η ανάπτυξη της μεταποίησης ήταν πιο εμφανής στην 
αύξηση του πληθυσμού της υπαίθρου που δεν ήταν αγρότες. Τον 
17ο αιώνα, η βιοτεχνία μαλλιού και λευκών ειδών, καθώς και πολ-
λές άλλες, επεκτάθηκαν στην ύπαιθρο. Το μοντέλο του Χουίτνεϋ 
διαδόθηκε: έμποροι ανέθεταν σε άνδρες και γυναίκες να κλώσουν, 
να υφάνουν και να πλέξουν στα σπίτια τους. Ο έμπορος πρόσφερε 
την πρώτη ύλη, παραλάμβανε τα τελικά προϊόντα, και πλήρωνε 
τους κλώστες και τους υφαντές για τον κόπο τους. Αυτές οι βιο-
τεχνίες της υπαίθρου ήταν γεωγραφικά συγκεντρωμένες και τα 
προϊόντα τους διατίθεντο σε όλη την Ευρώπη, αν όχι όλο τον κό-
σμο. Η Αγγλία ήταν ηγέτιδα σε αυτή τη λεγόμενη «πρωτοβιομη-
χανική» επανάσταση.

Οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι δεν ήταν πολύ πιο πίσω. Μάλιστα, 
η ολλανδική οικονομία ήταν η πιο εξελιγμένη, αν όχι η πλέον με-
τασχηματισμένη, στα τέλη του 17ου αιώνα. Οι Κάτω Χώρες είχαν 
το μεγαλύτερο ποσοστό αστικοποίησης και το μικρότερο μερίδιο 
αγροτικού πληθυσμού. Το ερώτημα που απασχολούσε τους οικο-
νομολόγους της εποχής ήταν πώς μία οικονομία θα μπορούσε να 
«πιάσει» τους Ολλανδούς. Οι Βρετανοί το κατάφεραν με τη Βιο-
μηχανική Επανάσταση.

Οι άλλες χώρες στην Ευρώπη μετασχηματίστηκαν σε πο-
λύ μικρότερο βαθμό. Παρόλο που υπήρξε μια μικρή μείωση του 
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αγροτικού μεριδίου του εργατικού δυναμικού στις μεγάλες χώρες 
και μια αντίστοιχη αύξηση της μεταποίησης στην ύπαιθρο, οι πό-
λεις παρέμειναν μικρές. Δεν επρόκειτο για οικονομικά ηγέτιδες 
δυνάμεις.

Οι οικονομίες της Ισπανίας και της Ιταλίας βίωσαν τον μικρό-
τερο μετασχηματισμό. Η στασιμότητα αυτή είναι κάπως παραπλα-
νητική — η σταθερότητα στο ισπανικό αστικό μερίδιο περιλαμβά-
νει την τεράστια ανάπτυξη της Μαδρίτης και την κατάρρευση των 
παλαιών μεταποιητικών πόλεων. Ωστόσο, η Ιταλία και η Ισπανία 
είχαν πέσει από την πρώτη στην τελευταία θέση των ευρωπαϊκών 
οικονομικών επιδόσεων.

Επιτυχία στην παγκόσμια οικονομία

Γιατί οι οικονομίες της Αγγλίας και των Κάτω Χωρών μετασχη-
ματίστηκαν τόσο ριζικά; Οι ιστορικοί συντελεστές που επισημαί-
νονται στο Κεφάλαιο 1 συνέβαλαν σε αυτό, αλλά δεν αρκούσαν. 
Καθώς, όμως, πολλοί από αυτούς τους συντελεστές που αποτέλε-
σαν το «ιστορικό υπόβαθρο» ήταν επίσης συνέπειες της ανάπτυ-
ξης της βορειοδυτικής Ευρώπης, η αιτιώδης σχέση είναι ασαφής. 
Στον βαθμό που διαδραμάτισαν —αν διαδραμάτισαν— έναν ρό-
λο, οι ιστορικοί αυτοί συντελεστές λειτούργησαν ενισχύοντας την 
ανταπόκριση της οικονομίας στα κίνητρα, είτε βελτιώνοντας το 
«επενδυτικό κλίμα», την κινητικότητα της εργασίας ή τη στάση 
των επιχειρηματιών, είτε μειώνοντας την πιθανότητα η πρόοδος 
να αποτελματωθεί εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού.* Για να 

* Το ενδεχόμενο αποτελμάτωσης λόγω αύξησης του πληθυσμού παραπέμπει 
στον κίνδυνο μια προβιομηχανική οικονομία να παραμένει εγκλωβισμένη 
σε μια «μαλθουσιανή παγίδα», όπου κάθε βραχυχρόνια αύξηση του εισοδή-
ματος αυξάνει τη γεννητικότητα και μειώνει τη θνησιμότητα, με αποτέλε-
σμα ο πληθυσμός να αυξάνεται, επαναφέροντας το κατά κεφαλήν  προϊόν 
στα αρχικά του επίπεδα. Ιδωμένη υπό αυτό το πρίσμα, η μοναδικότητα της 
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αντιληφθούμε καλύτερα τους λόγους που η Βιομηχανική Επανά-
σταση συντελέστηκε στη Βρετανία πρέπει να αναλύσουμε την εξέ-
λιξη των ίδιων των οικονομικών κινήτρων.

Τα ιδιαίτερα κίνητρα που πυροδότησαν τη Βιομηχανική Επα-
νάσταση δημιουργήθηκαν από την εξέλιξη της διεθνούς οικονο-
μίας, αλλά και από τις αυτοκρατορικές και στρατιωτικές πολιτικές 
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Στον Μεσαίωνα, το πιπέρι, η κα-
νέλα, το μοσχοκάρυδο και άλλα μπαχαρικά εξάγονταν από την 
Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία στην Ευρώπη, μέσω της Μέσης 
Ανατολής. Τον 15ο αιώνα, βελτιώσεις στη ναυσιπλοΐα επέτρεψαν 
στους Ευρωπαίους να πλεύσουν γύρω από την Αφρική προς την 
Ασία. Ο Βάσκο ντα Γκάμα έφτασε στην Ινδία το 1498 και η επιτυ-
χία του οδήγησε στην ίδρυση μιας πορτογαλικής αυτοκρατορίας 
στην Ασία και τη Βραζιλία. Η επιτυχία, ωστόσο, ήταν βραχύβια: 
τον 16ο αιώνα οι Ολλανδοί κατέλαβαν τις περισσότερες από αυ-
τές τις ασιατικές αποικίες. Μερικά χρόνια πριν από το ταξίδι του 
Βάσκο ντα Γκάμα, ο Χριστόφορος Κολόμβος έπεισε τον βασιλιά 
Φερδινάνδο και τη βασίλισσα Ισαβέλλα της Ισπανίας να χρηματο-
δοτήσουν την προσπάθειά του να φτάσει στην Ασία δια πλέοντας 
τον Ατλαντικό προς τα δυτικά· το 1492, έφτασε στις Μπαχάμες.  
Η «ανακάλυψη» της Αμερικής (Ευρωπαίοι ψαράδες επισκέπτο-
νταν τις ακτές του Καναδά ήδη επί αιώνες) οδήγησε σε έναν 
ξέφρενο ανταγωνισμό για αποικίες. Η Ισπανία φάνηκε αρχικά 
να κερδίζει, αφού η κατάκτηση του Μεξικού και του Περού τής 
πρόσφφερε τεράστιες ποσότητες αργύρου. Αυτός ο θησαυρός, 
ωστόσο, αποδείχθηκε αντιπαραγωγικός για την οικονομία, καθώς 

Βιομηχανικής Επανάστασης δεν συνίσταται τόσο στην εμφάνιση της οικο-
νομικής ανάπτυξης, όσο στο γεγονός ότι η ανάπτυξη αυτή δεν εξασθένη-
σε όπως προηγούμενες περίοδοι «άνθησης»· βλ. Jack A. Goldstone (2002) 
«Efflores-cences and economic growth in world history: rethinking the “rise 
of the West” and the Industrial Revolution», Journal of World History, τ. 13,  
σ. 323-389. (Σ.τ.Ε.)
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προκάλεσε πληθωρισμό που υπονόμευσε την ανταγωνιστικότητα 
της ισπανικής γεωργίας και βιοτεχνίας. Τον 17ο αιώνα, η Αγγλία, 
η Γαλλία και άλλες δυνάμεις απέκτησαν αποικίες στην Καραϊβική, 
στις οποίες δημιουργήθηκαν μεγάλες περιουσίες από την εργα-
σία Αφρικανών σκλάβων σε φυτείες ζαχαροκάλα-μου. Οι Άγγλοι 
ίδρυσαν επίσης μια σειρά από αποικίες κατά μήκος της ανατολικής 
ακτής της Βόρειας Αμερικής (βλ. Εικόνα 4).

Η Βεγγάλη κατακτήθηκε από την Αγγλική Εταιρεία των Ανα-
τολικών Ινδιών το 1757. Οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι ίδρυσαν επί-
σης αποικίες στην Ινδία, την Καραϊβική και τη Βόρεια Αμερική, 
αλλά ηττήθηκαν από τους Άγγλους που απέσπασαν πολλές από 
τις αποικίες τους. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ακολούθησαν «μερ-
καντιλιστικές» οικονομικές πολιτικές επιβάλλοντας δασμούς και 
άλλους εμπορικούς περιορισμούς για να εξασφαλίζουν προνομια-
κή πρόσβαση στις αποικιακές αγορές τους. Στον βαθμό που επε-
κτεινόταν η Βρετανική Αυτοκρατορία, επεκτεινόταν και η αγορά 
αγγλικών προϊόντων, οδηγώντας σε μια μεγάλη αύξηση της οι-
κοτεχνίας στην ύπαιθρο και της απασχόλησης στις πόλεις, όπως 

4. Νοτιοανατολική όψη της πόλης της Βοστόνης, 1730 περίπου
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καταδεικνύεται στο Ένθετο 1. Το Χουίτνεϋ, όπως είδαμε, μεγάλω-
σε εξάγοντας κουβέρτες στον Καναδά.

Παράγωγα αποτελέσματα 

Η επιτυχία της Αγγλίας στην παγκόσμια οικονομία είχε σημαντι-
κά αποτελέσματα πέρα   από την ανάπτυξη των πόλεων και της 
οικοτεχνίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται η γεωργική επανάσταση, 
η επανάσταση του άνθρακα, η οικονομία υψηλών μισθών και η 
επέκταση του γραμματισμού.

Τον 17ο και στις αρχές του 18ου αιώνα —κυρίως πριν από τη 
Βιομηχανική Επανάσταση— συντελέστηκε στην Αγγλία μια γε-
ωργική επανάσταση: κάθε στρέμμα απέδιδε περισσότερη σοδειά· 
κάθε αγελάδα απέδιδε περισσότερο γάλα· κάθε πρόβατο απέδιδε 
περισσότερο μαλλί και κρέας. Παράλληλα, αυξήθηκε η παραγωγή 
ανά εργαζόμενο. Αυτή ήταν η άλλη όψη της μείωσης του μερι δίου 
του αγροτικού πληθυσμού. Το 1500, κάθε αγρότης υποστήριζε τον 
εαυτό του, αλλά και περίπου το ένα τρίτο ενός ατόμου εκτός του 
αγροκτήματος. Το 1750, κάθε αγρότης υποστήριζε πλέον τον εαυ-
τό του, αλλά και 1,2 ακόμα άτομα στη βιοτεχνία της υπαίθρου ή 
στις πόλεις. Η αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία κατέ-
στησε δυνατή την επέκταση των πόλεων και της οικοτεχνίας.

Ωστόσο, η ροή της αιτιότητας ήταν αντίστροφη. Για πολλά 
χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι η ανάπτυξη της καπιταλιστικής 
γεωργίας οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής και στη μείωση 
της απασχόλησης στη γεωργία, με συνέπεια να αναπτυχθούν οι 
πόλεις μέσω της τροφοδοσίας τους με φθηνή εργασία και τρόφι-
μα. Στην πραγματικότητα, η άνοδος των πόλεων οφειλόταν στην 
ανάπτυξη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και στις μερκαντιλιστι-
κές πολιτικές που απέκλειαν τις άλλες χώρες από το εμπόριο με 
τις αποικίες και, αντίθετα, ενίσχυαν το εμπόριο με τη Βρετανία. 
Η αύξηση του εμπορίου προκάλεσε την επέκταση των αστικών 
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και πρωτοβιομηχανικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Καθώς το 
Λονδίνο και οι άλλες πόλεις διογκώθηκαν, η ζήτηση για τρόφιμα 
και εργάτες αυξήθηκε. Οι αγρότες ανταποκρίθηκαν αυξάνοντας 
την παραγωγή. Καθώς οι άνθρωποι εγκατέλειπαν την ύπαιθρο, τα 
μεγέθη των αγροκτημάτων αυξάνονταν και η γη μετατρεπόταν σε 
βοσκοτόπια, με συνέπεια να απαιτούνται λιγότεροι εργαζόμενοι 
στον τομέα της γεωργίας. Η αγροτική επανάσταση προκλήθηκε 
από την ανάπτυξη της αυτοκρατορίας.*

Η επανάσταση του άνθρακα υπήρξε, επίσης, άμεσο αποτέλε-
σμα της ανάπτυξης του Λονδίνου. Στο τέλος του Μεσαίωνα, η 
παραγωγή άνθρακα από όλα τα μεγάλα βρετανικά και ευρωπαϊκά 
κοιτάσματα ήταν πολύ περιορισμένη και δεν αυξανόταν, επειδή 
το ξύλο παρέμενε σχετικά φθηνό. Όταν το 1500 ο πληθυσμός του 
Λονδίνου ανερχόταν μόνο σε 50.000 κατοίκους, καυσόξυλα και 
ξυλάνθρακας ήταν εύκολο να βρεθούν κοντά στην πρωτεύουσα 
και το μεταφορικό κόστος ήταν μικρό. Καθώς ο πληθυσμός της 
πόλης διογκώθηκε τους δύο επόμενους αιώνες, η ζήτηση για καύ-
σιμα πολλαπλασιάστηκε και η ξυλεία χρειάστηκε να μεταφέρεται 
από πολύ μεγαλύτερη απόσταση — και με πολύ μεγαλύτερο κό-
στος. Τον 16ο αιώνα, η τιμή του ξυλάνθρακα στο Λονδίνο αυξήθη-
κε, συμπαρασύροντας την τιμή του άνθρακα.

Καθώς το ξύλο γινόταν ακριβότερο, οι καταναλωτές μπήκαν 
στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν κάρβουνο. Η αλλαγή, ωστό-
σο, δεν ήταν εύκολη, επειδή το ξύλο ήταν ένα πιο καθαρό καύσι-
μο. Ο άνθρακας περιείχε θείο, το οποίο σε πολλές βιομηχανικές 
διαδικασίες έπρεπε να αφαιρεθεί. Το θείο καθιστούσε επίσης τον 
άνθρακα ακατάλληλο για τη θέρμανση και το μαγείρεμα στο σπί-
τι, που αποτελούσαν τις βασικές εφαρμογές των καυσίμων εκείνη 

* Η αναθεωρητική αυτή θέση του συγγραφέα αναπτύσσεται σε πλήρη έκταση 
στο τρίτο κεφάλαιο του έργου του The British Industrial Revolution in Global 
Perspective (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009). (Σ.τ.Ε.)
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την εποχή. Η μετάβαση στον άνθρακα απαιτούσε την εφεύρεση 
νέων τεχνολογιών για την καύση του. Στην περίπτωση της οικι-
ακής θέρμανσης, έπρεπε να σχεδιαστεί ένα εντελώς καινούργιο 
σπίτι. Το μεσαιωνικό σπίτι είχε μια εστία στο κέντρο της κύριας 
αίθουσας· ο καπνός ανέβαινε στα δοκάρια και έφυγε από το σπί-
τι μέσα από ένα άνοιγμα στην οροφή. Αν ο άνθρακας αντικαθι-
στούσε το ξύλο, το σπίτι θα γέμιζε δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις 
— εφόσον βέβαια κατάφερνε να ανάψει. Στην πραγματικότητα, 
ο άνθρακας δύσκολα καίγεται σε ανοιχτή φωτιά· για να καεί καλά 
πρέπει να περιοριστεί σε έναν μικρό χώρο με ισχυρό ρεύμα αέρα. 

Η λύση ήταν η κατασκευή σπιτιών το ένα δίπλα στο άλλο, με 
μεσοτοιχίες στις οποίες τα τζάκια χτίζονταν πλάτη με πλάτη και 
εξαερίζονταν μέσα από μια καμινάδα ενσωματωμένη στον διαχω-
ριστικό τοίχο. Χρειάστηκαν πολλά πειράματα σε πολλά καινούρ-
για σπίτια ώσπου να λυθούν τα σχεδιαστικά προβλήματα και να 
βρεθούν οι καλύτερες διαστάσεις των συγκεκριμένων συστημά-
των: πώς έπρεπε να σχεδιάζεται ένα σπίτι ώστε ο καπνός από το 
τζάκι του ισογείου να ανεβαίνει στην καμινάδα χωρίς να βγαίνει 
από το τζάκι του πρώτου ορόφου; Οι πειραματισμοί διευκολύνθη-
καν από τη μεγάλης κλίμακας κατασκευή κατοικιών στο Λονδίνο, 
καθώς η πόλη επεκτεινόταν στη διάρκεια του 16ου και του 17ου 
αιώνα.

Όταν και τα δύο καύσιμα πωλούνταν στο Λονδίνο τον 17ο 
 αιώνα, το κάρβουνο κόστιζε περίπου το μισό απ’ ό,τι τα καυσό-
ξυλα ή ο ξυλάνθρακας (ανά μονάδα αποδιδόμενης ενέργειας). 
Καθώς το Λονδίνο επεκτάθηκε τον 16ο αιώνα, οι τιμές του ξύλου 
αυξήθηκαν. Μέχρι το 1580, είχαν αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε το κάρ-
βουνο πουλιόταν στο Λονδίνο σε μια τιμή που ήταν ικανή να κα-
λύψει τόσο το κόστος εξόρυξής του στο Νορθάμπερλαντ όσο και 
το κόστος αποστολής του στο Λονδίνο. Τότε ξεκίνησε ουσιαστικά 
το εμπόριο άνθρακα.


