NOTATKA

Gospodarka w epoce kolonialnej.
1) Podział Europy na rzemieślniczą i rolniczą:
a.

kolonizowaniem nowych ziem były zainteresowane przede wszystkim kraje Europy

Zachodniej; początkowo monopol na eksport produktów z kolonii miały Hiszpania
i Portugalia; państwa takie jak Anglia, Francja czy Holandia wyrażały zgodę na rabowanie
statków hiszpańskich – z czasem jednak same rozpoczęły podbój nieznanych ziem, czerpiąc
zyski z zamorskiego handlu; w XVII w. ogromne znaczenie w handlu morskim zaczęły
odgrywać angielskie i holenderskie spółki, tzw. kompanie handlowe;
b.

nowo odkryte tereny zapewniały nie tylko napływ dużej ilości surowców w niezwykle

niskich cenach, ale były także rynkiem zbytu dla europejskich wyrobów rzemieślniczych;
nastawienie państw zachodnich na zamorskie posiadłości sprawiło, że Europa podzieliła się
na wzdłuż rzeki Łaby na rzemieślniczą na zachodzie oraz rolniczą na wschodzie.
2) Od cechów rzemieślniczych do pierwszych manufaktur:
a.

duże zapotrzebowanie na produkty rzemieślnicze sprawiło, że kupcy i rzemieślnicy

szukali sposobu na czerpanie jak największych zysków z wytwarzanych dóbr;
b.

aby zwiększyć ilość produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, pracę

wykonywaną do tej pory przez najlepszych rzemieślników zlecano mniej doświadczonym
lub chłopom; proces nazywany pracą nakładczą polegał na wykonywaniu poszczególnych
elementów danego produktu przez różne osoby;
c.

z czasem tego typu prace były wykonywane w specjalnie do tego wyznaczonych

miejscach – manufakturach (łac. manu factus – zrobiony ręcznie); system pracy jednak nie
uległ zmianie – każdy wykonywał niewielkie elementy, po czym łączono je w całość;
wyroby rzemieślnicze powstające w manufakturach były dużo gorszej jakości, niż te
tworzone w dobie średniowiecza; były także dużo tańsze, co pozwoliło na upowszechnienie
pewnych dóbr;
d.

mieszkańcy kolonii byli zmuszani do zakupu produktów europejskich, przez co nie

mogli rozwinąć własnych zakładów rzemieślniczych i manufaktur.
3) Proces grodzenia:
a.

ważnym towarem w wymianie handlowej były wyroby tekstylne – do ich wytwarzania

używano owczej wełny;
b.

hodowlą owiec zainteresowali się bogaci właściciele ziemscy na Wyspach Brytyjskich;

powiększali swoje pastwiska odbierając ziemię dotychczasowym użytkownikom, po czym
oddzielali ją płotem; wydarzenia te nazywano procesem grodzenia;
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c.

ponieważ hodowla owiec nie wymagała dużej siły roboczej, wielu chłopów, którym nie

udało się znaleźć zatrudnienia w gospodarstwach, musiało szukać pracy w miastach;
odważniejsi zaciągali się do armii lub floty i płynęli w nieznane.
4) Narodziny i upowszechnienie banków:
a.

aby uniknąć rabunków i morderstw wśród kupców podróżujących z ogromną ilością

gotówki, Europejczycy stworzyli banki; pierwsze kantory wymiany powstały w XIII w.
we Włoszech;
b.

były to placówki, gdzie kupiec wpłacał pieniądze, otrzymując w zamian papiery

potwierdzające posiadaną gotówkę, tzw. weksle; na podstawie posiadanego dokumentu
mógł w dowolnej innej placówce odebrać wpłacone pieniądze;
c.

wraz z rozwojem banków upowszechniły się kredyty i ubezpieczenia, a kościół katolicki

zmienił swoje stanowisko w sprawie lichwy, czyli pożyczania na kredyt.
5) Zjawisko inflacji w szesnastowiecznej Europie:
a.

inflacja, czyli wzrost cen towarów spowodowany nadmiarem pieniędzy na rynku;

spadek wartości pieniądza;
b.

w XVI w. z Ameryki do Europy napłynęła duża ilość srebra i złota; o ile początkowo

państwa kolonialne wzbogaciły się na większej ilości kruszcu, z czasem jego
niekontrolowany napływ sprawił, że złoto i srebro straciło dotychczasową wartość;
c.

ceny towarów poszybowały w górę: żywność, którą sprowadzano z Europy Wschodniej

drożała znacznie szybciej niż wyroby rzemieślnicze, których na Zachodnie było w
nadmiarze;
d.

zjawisko inflacji przyczyniło się do wzbogacenia posiadaczy ziemskich na Wschodzie,

którzy zaopatrywali resztę Europy w zboża.
6) Kapitalizm:
a.

wszystkie wymienione zmiany przyczyniły się do powstania nowego systemu

gospodarczego – kapitalizmu;
b.

podstawą kapitalizmu był wolny handel oraz własność prywatna.

2
źródło: www.know-howhistoria.pl
wszelkie prawa zastrzeżone – do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych

