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স দশ শতেকর সংকট
িশ সংকট
স দশ শতেক িশে র সংকট ভয়াবহতম আকার িনেয়িছল ভূ মধ সাগরীয় ইউেরােপ। ইতািলর ব
িশে র অন তম ক

ভিনেস 1602 সােল মাট 28,729 িট পাশাক তির করা হয়। 1645 তা

15,000 এর িনেচ নােম এবং 1700 সােল তা 2000 এর কাছাকািছ চেল যায়।

াের এ 1560-80 সােল গড় উৎপাদন 30,000 থেক নেম 1589-1600 সােল 13,500 এেস
দাঁড়ায়।
িমলনএ পতন িছল সব থেক মারা ক ----- 1600 সােল

ায় 60-70 কমশালােত বািষক

ায়

15000 পাশাক তির হেতা।1709 সােল মা একিট কমশালা অবিশ িছল আর উৎপাদন নেম
দাঁড়ায় 1000 ত।
ইতািলর ব িশে র এই পতনশীলতার অন তম কারণ ষাড়শ শতেক ‘নতুন কাপড়’ এর
আিবভাব। কািস জাতীয় মাটা পুেরােনা কাপড় যমন পশম, িলেনন এর মত পাতলা নতুন
কাপেড়র অনু পােত অেনক বিশ দািম িছল।
ইতািলর িশ এই ‘নতুন কাপেড়র’ চািহদার সে মািনেয় িনেত পােরিন কারণ ইতালীয় িশে র
িনয় ক িগ

সমূ হ এই পিরবতেনর িবেরািধতা কেরিছল। িবপুল কেরর বাঝা এবং তুলনামূ লক

ভােব বিশ মজুির দবার দায়ব তা থাকার ফেল ইতািলর িগ

কােনা ঝুঁিক িনেত নারাজ িছল।

ন এআভ রীন অথৈনিতক সমস া এবং রাজৈনিতক গালেযােগর কারেণ পশেমর সরবরাহ
কমেত থােক।এেত

নীয় পশেমর ওপর িনভরশীল ইতালীয় পশম িশ

িত

হয়।

জামািনর উ রা েল ষাড়শ শতেকর মধ ভাগ থেকই সানা এবং তামার খনী িলর উৎপাদন
কমেত থাকায় অথৈনিতক সংকট দখা দয়।
1625-1635 সাল ফরািস ব িশে র জগেত িছল ণ যু েগর শীশিব ু ।

মধ এবং পি ম ইউেরাপ এই স েটর মাকািবলা কেরিছল অেনক সাবলীল ভােব। ামা েল এই
আিথক সমস া িল দখা দয়, তার থেক িন ৃ িত পেত ামবাসীরা একািধক প া অবল ন কের।
ষাড়শ সতেক শস মূ ল যখন িনয়িমত বাড়েত থাকত তখন ছাট এবং

াি ক কৃষক তােত

লাভবান হেলও Marketable Surplus বিশ হবার সু বােদ, বড় চািষ এবং ভূ ামীরাই বিশ অথ
স য় করেত পারত। স দশ শতেক শস মূ ল াস পেল

াি ক এবং ছাট চািষ বিশ

হয়, এবং আিথক সমস া দূ র করেত তারা হয় জিমর অংশ িবি

িত

কের দয় নয় িবক জীিবকার

স ান করেত থােক, অথবা দুেটাই। ামা েল হ এবং কুিটর িশে িনযু

লােকর সংখ া

বাড়েত থােক।
িয় ু নগর িভি ক িশ পণ সাম ী আেগর মত সহেজ যাগান িদেত ব থ হেল সু দূর বািণেজ র
চািহদা ামীণ এলাকায় িবক িশ উেদ াগ গেড় উঠেত সাহায কের। ামেকি ক এই িশ
ব ব ােক সাধারণত ‘আিদ-িশ ’ বা Proto-industry বলা হয়।
‘আিদ িশ ায়ন’ ামীন িশ েক শহেরর এবং দূ েরর বাজাের পৗেছ িদেয় াম এবং শহেরর
পর

র িনভশীলতােক ব বহার কের অথনীিতেত মৗিলক পিরবতন আনেত সফল হয়। ‘আিদ

িশ ’ সাধারণত দুভােব দখা িদেত পারত:
1.

ামবাসীরা তােদর িনজ সাধন ব বহার কের িশ পণ তির কের িকছু অেথর িবিনমেয়
বিণেকর হােত তুেল িদত যা বিনেকরা দূ েরর বাজাের িনেয় িবি
পন

ত করেত বাড়িত লি র

করত। কােনা িবেশষ

েয়াজন হেল বিণেকর থেক ঋন িনেত হত, িবিনমেয়

বচার সময় সই পন কনার

থম অিধকার হত লি কারীর। সরাসির উৎপাদক এর

কাছ থেক পন সাম ী কনার এই দুই ব ব ােক বলা হত kauf system.
2. ি তীয়

ি য়ােত বিনক িনেজ কাঁচামাল এবং উৎপাদেনর সাধন যাগান িদত। ামীন

কািরগর সে ে িনিদ মজুিরর িবিনমেয় পন

ত কের তা লি কারীর হােত তুেল

িদত। এই ব ব ােক ‘putting out system’ বা ‘verlag system’.
আিদ িশে র চািলকা শি

িছল পূ ঁিজপিত বিনক

ণী এবং এেদর সু বােদ স দশ

শতা ীেক বলা হয় ‘বািণিজ ক পূ ঁিজর যু গ’।
ষাড়শ শতেক ইংল াে র র ািন বািণজ িছল পশেমর ড
পশেমর সরবরাহ ব াহত হেল ইংল াে র ব িশ

িত

থ িনভর যা স দশ শতেক
হেয়িছল।

িয় ু এই িশ ী

াণ স ার কেরিছেলা আিদ িশ ব াব া। ইংল াে নতুন কাপড় ডাচ তাঁিতরা তির
করত। এই কাপড় বােনর প িত তরাি ত করার উে েশ William Knee, knitting
frame আিব ার কেরন 1596 সােল। িগ

সমূ হ এর িবেরািধতা কের, িক তাও ইংল া

ইউেরাপীয় ব িশে র র ািন বািণেজ বৃ হ ম শি

িহেসেব

িতি ত হয়।

