NOTATKA

3.7. Rewolucja przemysłowa.
1) Rewolucja przemysłowa:
a.

rewolucja przemysłowa to zmiany społeczne i gospodarcze w Wielkiej Brytanii na

przełomie XVIII i XIX w.
b.

rewolucja przemysłowa na początku XIX w. dotarła na kontynent, a w połowie wieku

do Ameryki;
c.

za początek rewolucji uznaje się udoskonalenie przez Jamesa Watt’a istniejącej od

końca XVII w. maszyny parowej (1782 r.).
2) Cechy rewolucji przemysłowej:
a.

rewolucja

przemysłowa

była

nazywana

industrializacją,

uprzemysłowieniem,

przewrotem przemysłowym;
b.

całokształt przemian technicznych, ekonomicznych i społecznych był związany

z powstaniem przemysłu fabrycznego – przejściem od produkcji ręcznej do maszynowej;
c.

szereg nowinek technicznych tj. mechaniczna przędzarka, mechaniczna maszyna

tkacka, umożliwiły zmechanizowanie wytwórczości tekstylnej;
d.

wynalazki zmieniły także przemysł metalurgiczny;

e.

nastąpiła koncentracja maszyn i ludzi w jednym miejscu, gdzie pracę narzucał określony

rytm i czas pracy;
f.

powstała nowa grupa społeczna – proletariat przemysłowy, czyli robotnicy.

3) Początki rewolucji przemysłowej – różne etapy:
a.

rewolucja przemysłowa rozpoczęła się od przemysłu włókienniczego; już w 1815 r.

Anglicy osiągnęli niespotykanie wysoki poziom produkcji a tajemnice technologiczne
związane z rewolucją były jednymi z najlepiej strzeżonych; dopiero w 1824 r. angielskim
inżynierom i wykwalifikowanym robotnikom zezwolono na podejmowanie pracy poza
granicami ojczyzny a w 1846 r. pozwolono na eksport maszyn tkackich;
b.

II etap industrializacji objął rozwój przemysłu maszynowego oraz wydobywczego;

c.

ogromna ilość towarów oraz potrzeba ich dystrybucji przyczyniły się do rozwoju

komunikacji – III etap industrializacji;
d.

początkowo rozwijano dużo tańszy transport morski; ośrodkiem rozwijającego się

w poł. XIX wieku przemysłu stoczniowego były Stany Zjednoczone Ameryki; transport
morski lub rzeczny nie mógł jednak całkowicie zastąpić lądowego; w poł. XIX wieku
postawiono na rozwój kolei żelaznej (w 1829 r. angielski inżynier George Stephenson
wymyślił lokomotywę) oraz budowę nowoczesnych dróg;
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e.

IV etap industrializacji to rozwój rolnictwa.

4) Skutki rewolucji przemysłowej:
a.

zjawisko wahań koniunktury – spadek popytu na towary i usługi oraz zmniejszenie

dochodu; w rolnictwie spadek koniunktury był związany z nadprodukcją (klęska urodzaju);
b.

recesja – drastyczne ograniczenie inwestycji i produkcji, obniżenie poziomu

zatrudnienia i wysokości płac;
c.

problemy dotykały małe i średnie przedsiębiorstwa, duże korzystające z pomocy

państwa były w stanie przetrwać; pojawiło się nowe zjawisko koncentracji kapitału;
d.

na rynku pojawiła się duża ilość towarów, znacznie tańsza od towarów

manufakturowych; tańsze towary powiększyły kręg odbiorców o ludność uboższą
produkującą do tej pory na własne potrzeby (narzędzia, tekstylia, ubrania);
e.

poszerzenie rynku przyczyniło się do rozwoju handlu i transportu;

f.

w rzemiośle domowym, oprócz mężczyzn, brały również udział kobiety i dzieci, stąd

właściciele fabryk pozwalali, aby w przedsiębiorstwie pracowała cała rodzina.
5) Społeczne skutki industrializacji:
a.

ogromna ilość tanich towarów stała się przyczyną problemów finansowych drobnych

rzemieślników i wytwórców; zaczęto likwidować cechy rzemieślnicze, których zadaniem
była ochrona drobnych wytwórców;
b.

powstały nowe grupy społeczne – robotnicy i kapitaliści;

c.

praca w fabryce nie wymagała większych umiejętności, dlatego zatrudniano

niewykwalifikowanych a rynek pracy został zdominowany przez chłopów i ich rodziny,
którzy po zmianach w rolnictwie musieli szukać nowej pracy;
d.

właściciele fabryk uważali, że praca w zakładach powinna trwać tak długo jak na wsi,

czyli od świtu do zmierzchu, dlatego robotnicy pracowali po 12-13 godzin dziennie;
e.

częste wypadki w fabrykach były spowodowane niebezpiecznymi maszynami oraz

przemęczeniem ludzi; wstrząsające opisy prac przyniosły z czasem ustawodawstwo
państwowe (Wielka Brytania) dotyczące ochrony robotników.
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