
A SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1870-1914)

1. Novas fontes de enerxía e novas industrias
* Uso masivo da electricidade e do petróleo en substitución da máquina de vapor e
  o carbón
* Incremento da produtividade industrial, xa que as empresas non tiveron que 
  construirse en lugares próximos ás fontes de enerxía
* A electricidade tivo numerosas aplicacións nas comunicacións (teléfono, telégrafo,
  radio), no transporte (ferrocarril eléctrico, tranvía, metro,…), na industria, na 
  iluminación (a lámpada de Edison posibilitou o uso da luz eléctrica nas casas, 
  fábricas e rúas) e mesmo no lecer (fonógrafo, cinematógrafo,…)
* A explotación comercial do petróleo comezou no ano 1859 en Estados Unidos,
  primeiro utilizado para iluminación. Logo aplicouse ó automóbil, a partir de 1900
* Hai unhas relacións máis estreitas entre empresas e ciencia a través da 
  creación de departamentos de investigación e desenvolvemento

2. As melloras nos transportes
* O primeiro tren metropolitano foi inaugurado en Londres no ano 1887
* A navegación a vapor permitíu acurtar a duración das viaxes transoceánicas, 
  favorecendo as grandes migracións europeas. A apertura de novas canles como
  o de Suez (1869) e o de Panamá (1904) estimularon o comercio marítimo
* A invención do pedal (1865) e do pneumático (1888) fixeron posible a aparición
  da bicicleta. Pero o que realmente revolucionou o transporte foi o automóbil, 
  resultado de combinar o motor de explosión, o pneumático e a utilización do 
  petróleo como combustible.  O primeiro automóbil comezou a funcionar en 1891, 
  en Francia, pero será nos USA, co famoso modelo Ford T, onde o automóbil se
  ha de converter nun produto utilitario e cun prezo ó alcance de amplas capas da
  poboación
* A comezos do século XX, a aviación pasou dunha primeira fase de experimentación
  técnica á súa explotación comercial. O primeiro voo de avión realizárono os 
  irmáns Wright no ano 1903, pero foi a partir de 1909, despois de que Blériot 
  atravesase o Canal da Mancha, cando a aviación se converteu nun fenómeno 
  industrial e militar

3. Aumento demográfico e migracións
* No século XIX, a poboación europea pasou de 187 a 401 millóns de persoas
* Entre 1815 e 1914 abandonaron Europa 60 millóns de habitantes. A meirande 
  parte instalouse nos Estados Unidos, aínda que tamén América Latina recibiu
  un continxente importante de poboación europea

4. Cambios na organización do traballo e nas empresas
* Desde os anos 80 do século XIX, os labores dos traballadores fragmentáronse co
  obxectivo de simplificalos e aumentar a capacidade produtiva por unidade de tempo
* Taylor desenvolveu nos Estados Unidos a cadea de montaxe con transportador
* Os enormes investimentos fuxían do alcance das empresas pequenas ou familiares,
  e deron lugar a un rápido proceso de concentración empresarial. A concentración
  empresarial pode ser vertical ou horizontal. Tamén hai concentracións financeiras
  como o cartel, o trust e o hólding
* A forma de maior control do mercado é o chamado monopolio

5. O aumento da competencia internacional
* Gran Bretaña enfróntase á competencia internacional de USA e Alemaña
* O comercio internacional coñeceu un enorme crecemento e o seu volume 
  multiplicouse por sete entre 1850 e 1914, grazas ós progresos do transporte, á



  expansión do librecambio e á produción masiva de bens, que permitiu unha 
  redución do seu prezo. De todos xeitos, a crise económica de 1870-80 levou a 
  un retorno bastante xeneralizado ó proteccionismo de aranceis como medida 
  para protexer á produción nacional.
* No comercio interior e polo miúdo xurden os grandes almacéns, que proliferaron
  rapidamente nos Estados Unidos



O IMPERIALISMO E AS SÚAS CAUSAS

1. A Europa dominante
* A Segunda Revolución Industrial significou a fragmentación do mundo en dous 
  grandes polos: os países industrializados e os non industrializados. No alborexar
  do século XX, o resto do mundo estará baixo a dependencia directa ou indirecta
  de Europa
* Os avances no transporte por ferrocarril, en Estados Unidos e Rusia, e a caída
  dos fretes, provocaron durante os anos 80 a chegada a Europa de grandes 
  cantidades de trigo e fariña procedentes destes dous países. O aumento das 
  importacións reduciu os prezos interiores e conduciu a unha grave depresión 
  agraria. A partir de 1873 comezou un descenso xeralizado dos prezos (tanto das
  materias primas como dos produtos agrícolas e industriais)
* O mundo industrial saíu da crise renovando as súas estruturas produtivas mediante
  a innovación técnica e a remodelación empresarial

2. As causas económicas
* As explicacións económicas vinculan o desenvolvemento do imperialismo 
  contemporáneo ás necesidades da industria dos países desenvolvidos. Así, 
  afírmase que a industria chega a un grao de crecemento que fai necesaria a 
  busca de mercados para os seus produtos, de materias primas abundantes e de
  espazo económico en que lles dar rendemento ós capitais excedentes. Estas
  condicións só se atopaban en países afastados, atrasados, sen medios técnicos
  e demasiado febles para poderse opoñer ó asalto da Europa industrializada.
* Respecto das necesidades comerciais, afírmase que a causa do expansionismo
  europeo foi a busca de novos mercados susceptibles de recibir produtos da 
  metrópole e facilitar o abastecemento de materias primas necesarias para a 
  industria

  investimento exterior era unha condición necesaria para asegurar a expansión do
  sistema capitalista
* Pero en realidade os investimentos exteriores das economías desenvolvidas 
  orientáronse cara a outros países industrializados ou en proceso de rápida 
  industrialización, como os Estados Unidos. Por outra banda, a maioría do 
  comercio exterior, tanto de produtos industriais como agrarios, seguiu a ser 
  realizada entre os países industrializados

3. Factores políticos, ideolóxicos e demográficos
* A expansión das potencias industriais non foi soamente o resultado de intereses
  económicos. Estivo tamén provocada polo desexo de ampliar as zonas de 
  influencia de cada unha delas, como forma de aumentar o seu poder político
  fronte ás demáis, e de obstaculizar a expansión das competidoras
* Os principais dirixentes políticos europeos consideraron a expansión colonial 
  como unha necesidade, pois habían de utilizala como base estratéxica do seu
  poder militar e para tratar de impedir a expansión dos seus rivais
* As causas fondas do imperialismo hai que buscalas esencialmente nas 
  concepcións racistas e nacionalistas. A idea dunha raza branca superior, cuns
  atributos de intelixencia e de laboriosidade que a lexitimaban para impoñerse 
  sobre o resto, deuse como un feito, e máis, como unha verdade científica en 
  case todos os países europeos. Doutra banda, impúxose unha visión do 
  nacionalismo non como unha xusta reivindicación de independencia ou liberdade
  nacional, senón como afirmación de superioridade e do dereito duns países a 
  xulgar a outros. Asimesmo, impúxose a idea de que para exercer ese dominio
  lexítimo todos os medios eran válidos, mesmo o da guerra

* Lenin, en O Imperialismo, fase superior do capitalismo (1916), defendeu que o 



* A xustificación de dominar a outras sociedades acadou unha notable difusión entre
  a opinión pública. Defendíase co gallo de espallar a civilización occidental, 
  abolindo prácticas como os sacrificios humanos en África ou na India ou o 
  comercio de escravos no oeste de África
* Non todo o mundo lles deu apoio a estas teses, nin defendeu a explotación
  imperialista. Tamén se oíron voces que as criticaron en nome de concepcións 
  diferentes da moral ou do nacionalismo. Así, grupos de intelectuais relixiosos ou
  políticos opuxéronse á dominación colonial. Esta corrente foi importante en 
  Francia e tivo os seus máximos representantes en Clemenceau ou Jaurès
* A "explosión branca" xerou un fluxo migratorio de preto de 40 millóns de europeos 
  entre 1840 e 1914, que abandonaron o vello continente para establecérense en 
  territorios extraeuropeos. Era bo xa que logo contar con territorios coloniais onde
  instalarse



A REPARTICIÓN DO MUNDO

1. Do colonialismo ó imperialismo
* Os vellos imperios estaban situados principalmente nas dúas Américas
* Na nova etapa, a ocupación realízase sobre todo no continente de África, en Asia
  e no Pacífico
* As antigas colonias foran de asentamento, mentres que as novas colonias son 
  territorios de ocupación, onde unha pequena minoría de europeos chegará a 
  exercer o control político, mentres a maioría da poboación se mantén allea á 
  europeización. O ritmo de ocupación, que viñera sendo lento e limitado na etapa do
  século XVI a XVIII, foi moi rápido no século XIX

2. O desmembramento de África
* A comezos do século XIX, os europeos só dispoñían en África de factorías costeiras
  ou de pequenas colonias. Os intereses económicos, as rivalidades políticas e o 
  espírito de aventura confluíron para desmembrar África e deixala en mans das 
  potencias europeas
* As sociedades científicas promoveron expedicións para coñecer as terras africanas
* As principais zonas exploradas foron as cuncas dos ríos Níxer e Nilo, e as terras
  de África central
* O proxecto británico trataba de conectar o Norte co Sur de África mediante o 
  ferrocarril O Cairo - O Cabo
* O proxecto francés pretendía exercer o dominio absoluto do leste ó oeste africano
* Á rivalidade entre Francia e Inglaterra engadíuselle a acción do rei de Bélxica, 
  Leopoldo II, que encargou ao inglés Stanley que explorase a zona do Congo. Por
  último, os comerciantes alemáns tamén iniciaron a súa expansión por África central
  e toda esta área converteuse nunha área de conflito entre as potencias europeas
* En 1885 organizouse a Conferencia Internacional de Berlín, na que se elaborou un
  acta que estipulaba algunhas condicións para a expansión colonial en África: 
  garantía á libre navegación polos ríos Níxer e Congo, e establece os principios 
  para ocupar os territorios africanos por parte da metrópole: o dominio efectivo de
  todo o territorio e a notificación diplomática ó resto das potencias do 
  establecemento dunha nova colonia
* Así se producíu o incidente de Fachoda, entre británicos e franceses, en 1898. E 
  tamén a guerra anglo-bóer

3. A ocupación de Asia
* No século XIX o dominio das potencias imperialistas foi total, tanto económica 
  como politicamente
* A colonización británica desenvolveuse esencialmente en Asia central e meridional,
  pero sobre todo na India. Tras as revoltas dos sipaios (1857), o goberno británico 
  reorganizou esta colonia e outorgouse a Acta de Goberno da India, pola que se 
  establecía unha administración directa da Coroa británica, que exercía o goberno
  mediante un virrei, e a raíña Vitoria foi proclamada emperatriz. Máis tarde, en pugna
  con Francia, os ingleses anexionáronse Birmania, e con Rusia loitaron polo 
  dominio de Afganistán e do Tíbet
* A expansión francesa tivo o seu centro en Indochina
* China non foi ocupada por ningún país, aínda que os europeos, a comezos do 
  século XIX, conseguiron establecer algúns enclaves comerciais. A venda de opio
  por parte dos ingleses deu lugar ás guerras do opio, que finalizaron co Tratado de
  Nanking (1842), polo que os ingleses acadaban o enclave de Hong Kong e  a
  apertura de doce portos ó comercio internacional. Entre 1885 e 1911 producíuse
  un verdadeiro asalto á China por parte dos países europeos e do Xapón. A partir
  dese momento intensificouse a inxerencia británica, especialmente no ámbito da



  explotación das minas, dos ferrocarrís e no control do comercio
* Os europeos tamén controlaron outros lugares, como o caso de Australia e 
  Nova Zelandia por parte dos británicos, e Indonesia  por parte holandesa



AS NOVAS POTENCIAS IMPERIALISTAS

1. O imperialismo dos Estados Unidos
* Igual que en Alemaña, os efectos derivados da construción dos ferrocarrís 
  constituíron un elemento decisivo da industrialización
* A grande riqueza mineira, a abundancia de terra e o gran tamaño do mercado 
  interior favoreceron un rápido aumento da produtividade e da competitividade dos 
  produtos norteamericanos
* USA expandeuse cara ó oeste e o sur. Ademáis, en 1867 adquiriu Alasca a Rusia
* Ideolóxicamente, o darwinismo social de Spencer e a Doutrina Monroe conformaron
  as bases do imperialismo norteamericano
* O imperialismo norteamericano, a diferencia do europeo ou o xaponés, non se 
  caracterizou pola imposición directa da administración política da metrópole, senón
  pola inxerencia nos asuntos internos dos países e a submisión económica dos 
  gobernos ós seus intereses. É unha política de neocolonialismo que será 
  dominante no século XX

2. O expansionismo xaponés
* Os sucesivos gobernos da era Meixí (1868-1912) orientaron a súa presenza 
  exterior cara á ribeira asiática do Pacífico, co fin de abastecer de alimentos para 
  a súa crecente poboación e das materias primas para  a súa industria téxtil, 
  pero tamén co propósito de se defender do poder de China e de Rusia, as dúas 
  potencias tradicionais da zona. Corea e Manchuria convertéronse nos principais
  obxectivos do expansioniso xaponés, ó que inicialmente lle prestaron apoio as
  potencias occidentais para frear o poder de China e de Rusia
* En 1876 Xapón intervén na península de Corea, e manterá unha guerra con China
  en 1894-95. En 1905 derrotarán ós rusos polo control de Manchuria



A ORGANIZACIÓN DOS IMPERIOS COLONIAIS

1. A administración dos territorios conquistados. O modelo británico
* O Imperio Británico implantou un modelo de organización que, con modalidades e
  formas diversas, se xeneralizou nos territorios colonizados. As colonias dividíronse
  en:

a) Colonias propiamente ditas, non teñen goberno de seu e dependen 
    directamente da administración metropolitana, que exercía unha verdadeira
    política de ocupación. A autoridade adoitaba estar en mans dun gobernador,
    que actuaba axudado por un numeroso grupo de funcionarios que 
    constituían unha auténtica elite dirixente. Eran os territorios que estaban
    sometidos dunha maneira máis absoluta ós intereses económicos da 
    metrópole
b) Protectorados, en que teoricamente subsistía e actuaba un goberno 
    indíxena, respectado formalmente pola administración metropolitana. Pero 
    esta creaba e impoñía un goberno paralelo, e dominante na práctica, que
    exercía unilateralmente as funcións de defensa e representación exterior
c) Mandatos, naceron despois da Primeira Guerra Mundial para administrar
    os territorios dependentes das potencias perdedoras da contenda. Segundo 
    esta nova fórmula de organización, unha potencia colonial exercía a tutela 
    sobre un determinado territorio en representación da Sociedade de Nacións
d) As colonias de poboamento aseguraban o establecemento permanente nunha
   colonia de abundante poboación europea, que se impoñía á escasa 
    poboación indíxena. Os modelos deste tipo de colonización foron os 
    dominios británicos, que axiña dispuxeron dun goberno e dun sistema 
    parlamentario de seu, aínda que mantiñan relacións de dependencia coa 
    metrópole. Canadá acadou o seu autogoberno en 1867, Nova Zelandia en 
    1854, Sudáfrica en 1872 e Australia en 1890

2. O dominio dos pobos colonizados
* Desde o punto de vista económico, agás para os grupos aristocráticos e a 
  burguesía local, que colaboraban cos colonizadores, a situación empeorou para 
  a maioría da poboación
* Producíuse un proceso de expropiación das terras indíxenas, que pasaron a mans
  dos colonizadores. Nestas terras abandonáronse os cultivos tradicionais e 
  potenciouse un monocultivo extensivo coa creación de plantacións
* Na orde demográfica, a introdución de novas vacinas, medidas hixiénicas e a
  construción de hospitais con persoal médico permitiu reducir a mortalidade e 
  aumentar a poboación. Pero en lugares como o Congo, o sometemento da 
  poboación indíxena a traballos forzados nas plantacións deu lugar a unha 
  diminución da poboación
* A estrutura social mudou. Os novos ritmos de traballo, a urbanización e a 
  relixión desbarataron a vida tribal e o antigo sistema de xerarquías sociais
  (papel dos anciáns, tipo de familia,…). Igualmente, unidades étnicas foron 
  divididas de xeito artificial
* Os europeos utilizaron a determinados grupos indíxenas para recrutar o seu 
  exército e os seus funcionarios, e favoreceron a certas elites a cambio da súa 
  fidelidade. Deste xeito, crearon enfrontamentos entre os propios indíxenas e 
  deron lugar a odios seculares
* No ámbito cultural, os costumes autóctonos, de tradición oral, non foron quen de
  resistir o impacto da cultura occidental, que lles fixo perder unha boa parte da súa
  identidade e perturbou as súas crenzas e tradicións. A difusión do ensino 
  contribuíu á difusión das linguas, das crenzas e dos modos de vida europeos, 
  mentres que as misións se encargaron de difundir o cristianismo
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