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Οη Δλσκέλεο Δπαξρίεο (Δλ.Δ), πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζεκεξηλέο Κάησ Υψξεο, απνηέιεζαλ ζηνλ
χζηεξν κεζαίσλα ηκήκα ηνπ Γνπθάηνπ ηεο Βνπξγνπλδίαο, θαη κέζσ δπλαζηηθψλ γάκσλ
πεξηήιζαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ηζπαληθνχ θιάδνπ ησλ Αςβνχξγσλ. Σνλ 16 ν αηψλα κ.Υ.
νηθνλνκηθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη πνιηηηθνί ιφγνη νδήγεζαλ ηνπο δηακαξηπξνκέλνπο ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο θαηνίθνπο ζε επαλάζηαζε ην 1568, ελαληίνλ ησλ Ιζπαλψλ. Η επαλάζηαζε
δηαδφζεθε γξήγνξα θαη νπζηαζηηθά κέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ρψξαο
ήηαλ αλεμάξηεην, έρνληαο εθδηψμεη ηνπο Ιζπαλνχο. Η επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο
απφ ηνπο Ιζπαλνχο έγηλε ην 1648 κε ηελ δηπιή πλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο-Μχλζηεξ, πνπ
ηεξκάηηζε ηνλ Τπιακονηαεηή Πόλεμο. Έηζη, νη θάηνηθνη ησλ Κάησ Υσξψλ νλνκάδνπλ ηνλ αγψλα
ηεο αλεμαξηεζίαο “Πφιεκν ησλ Ογδφληα εηψλ”.
Οη Δλσκέλεο Δπαξρίεο φπσο νλνκάζηεθε επίζεκα ην λέν θξάηνο, ιεηηνχξγεζε έηζη απφ ην
1581 σο ην 1795 φηαλ θαηαιχζεθε απφ ηνπο Γάιινπο εηζβνιείο κεηά ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε.
Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε ρξνληθά ζχληνκε “Μπαηαβηαλή Γεκνθξαηία” θαη κεηά ην 1815, κε ηε
πλζήθε ηεο Βηέλλεο, ηδξχζεθε ην βαζίιεην ησλ Κάησ Υσξψλ, πνπ πεξηιάκβαλε θαη ην
ζεκεξηλφ Βέιγην, κέρξη ηελ απφζρηζε θαη αλεμαξηεζία ηνπ ηειεπηαίνπ ην 1830.
ηε δηάξθεηα ηνπ 17νπ αηψλα, νη Δλ.Δ, παξά ηε κηθξή έθηαζε θαη πιεζπζκφ ηνπο (κφιηο 2
εθαηνκκχξηα) ήηαλ έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ κε ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ
λαπηηθφ, πνπ ηνπο έδσζε ηελ νλνκαζία “νη ακαμηιάηεο ηεο ζάιαζζαο” θαη έλαλ ηδηαίηεξα ηζρπξφ
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ζηξαηφ θαη ζηφιν κέρξη πεξίπνπ ην 1750, φηαλ ηνλ μεπέξαζε ε Μ. Βξεηαλία, κε ην πςειφηεξν
παγθφζκην ΑΔΠ Καηά Κεθαιήλ.
Σν λαπηηθφ ησλ Δλ.Δ ήηαλ ηφζν ηζρπξφ, θαη ληθεθφξν θάησ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ λαπάξρνπ
Μίρηει Αληξίαλζνλ ληε Ράνπηεξ ζηνλ Β΄ Αγγιννιιαλδηθφ Πφιεκν (1665-1667), πξνθαιψληαο ηε
Ναςμασία ηων Τεζζάπων Ημεπών, ηε κεγαιχηεξε λαπηηθή ήηηα ζηελ ηζηνξία ηεο Αγγιίαο, ελψ
θαηφπηλ, θαηά ηνλ Γ΄ Αγγιννιιαλδηθφ πφιεκν ηνπ 1672-1676, αληαπεμήιζε ληθεθφξα ελαληίνλ
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Άγγισλ θαη Γάιισλ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1688, ν νιιαλδηθφο ζηφινο έθαλε
ηελ ηειεπηαία επηηπρεκέλε απφβαζε ερζξηθήο δχλακεο, κεηαθέξνληαο ζηελ Αγγιία ηηο δπλάκεηο
ηνπ κςβεπνήηη (stadhouder), Γνπιηέικνπ ηνπ Ναζζάνπ-Οξάγγεο πνπ ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ
ζπγαηέξα ηνπ Άγγινπ βαζηιηά Ιαθψβνπ Β΄ ηηνχαξη.
ηελ δηάξθεηα ηνπ 17νπ αηψλα, νη Δλ.Δ εθηφο απφ λαπηηθή θαη εκπνξηθή δχλακε,
κεηαβιήζεθαλ θαη ζε κεγάιε απηνθξαηνξία έρνληαο σο απνηθίεο ηελ Αγία Διέλε, ην Αθξσηήξην
ηεο Καιήο Διπίδαο ζηελ Ν. Αθξηθή, ην Μαλράηαλ (πνπ ηφηε νλνκάδνληαλ Νέν Άκζηεξληακ θαη
ην αληάιιαμε κε ην λεζάθη κπαραξηθψλ-κνζρνθάξπδνπ Πνχια-Ρνχλ ζην ζχκπιεγκα Μπάληα,
κεηαμχ Νέαο Γνπηλέαο θαη Απζηξαιίαο ζηε ζεκεξηλή Ιλδνλεζία), ην λεζί Μαπξίθην (πνπ
αλαθάιπςαλ νη Οιιαλδνί ζαιαζζνπφξνη θαζψο ήηαλ αθαηνίθεην θαη ην νλφκαζαλ έηζη πξνο
ηηκή ηνπ ηφηε θπβεξλήηε Μαπξίθην ηνπ Ναζζάνπ-Οξάγγεο), νξηζκέλεο πφιεηο-ζηαζκνχο ζηελ
Ιλδία, ηελ Κευιάλε, πξφζθαηξα ηελ Φνξκφδα, ηνλ εκπνξηθφ ζηαζκφ ζην ηερλεηφ λεζάθη
Νηεζίκα ζηνλ φξκν ηνπ Ναγθαζάθη απφ φπνπ πεξλνχζε φιν ην εκπφξην ηεο Ιαπσλίαο, θαη πάλσ
απφ φια, ηα λεζηά ηεο Ιλδνλεζίαο, πνπ απνηέιεζαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ
ηηο Οιιαλδηθέο Αλαηνιηθέο Ιλδίεο. Δθεί, ζηελ Ιάβα, νη Οιιαλδνί έρηηζαλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο
πξσηεχνπζα, ηελ Μπαηάβηα, πνπ ζήκεξα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Ιλδνλεζίαο Σδαθάξηα.
εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο λαπηηθήο απηνθξαηνξίαο ησλ Δλ.Δ
δηαδξακάηηζε ε Οιιαλδηθή Δηαηξία ησλ Αλαηνιηθψλ Ιλδηψλ (VOC) πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο
αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα γηα λα ζπάζεη ην ηζπαλν-πνξηνγαιηθφ κνλνπψιην ησλ κπαραξηθψλ, θάηη
πνπ θαηφξζσζε κνλνπσιψληαο ην κεηά ε ίδηα, αιιά θαηφπηλ εμειίρζεθε ζε εκπνξηθφ θαη
απνηθηαθφ βξαρίνλα ησλ Δλ.Δ κε δηθφ ηεο ζηξαηφ, λαπηηθφ, θξνχξηα θιπ. θαη δηθαίσκα λα
ζπλάπηεη ζπλζήθεο κε ηνπο ηνπηθνχο εγεκφλεο (εηθφλα 2).
Πολιηική οπγάνωζη
Η πνιηηεηαθή νξγάλσζε ησλ Δλ.Δ βαζίδνληαλ ζε 52 εκηαπηφλνκεο πφιεηο, νξγαλσκέλεο ζε επηά
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επαξρίεο πνπ απάξηηδαλ ηελ νκνζπνλδία. Οη πφιεηο, κε θπξηφηεξε ην Άκζηεξληακ, δηνηθνχληαλ
απφ ηελ ηάμε ησλ πεσένηεν (regenten) θπξίσο εκπφξνπο, επηρεηξεκαηίεο θαη ιίγνπο επγελείο πνπ
εμέιεγαλ ηνπο δεκάξρνπο θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Γελ ππήξρε δεκνθξαηία ζην επίπεδν ηεο
πφιεο, αιιά νιηγαξρηθέο δηνηθήζεηο γηαηί νη ππφινηπνη θάηνηθνη δελ είραλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Τπήξρε σζηφζν έλα είδνο ηζνλνκίαο θαη ηζρπξή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. ην
επίπεδν ησλ επηά μερσξηζηψλ επαξρηψλ, ππήξραλ νη Γενικέρ Τάξειρ (Staten-Generaal), δειαδή
κηα εθδνρή θνηλνβνπιίνπ πνπ ηα κέιε ηνπ εθιέγνληαλ δεκνθξαηηθά απφ ηηο Δπαξρίεο ζηηο πφιεηο
ηνπο, δειαδή ηνπο πεσένηεν. πλεπψο, ζην επίπεδν ηεο νκνζπνλδίαο ππήξρε αληίζηνηρν
Κνηλνβνχιην (Γενικέρ Τάξειρ) πνπ ηα κέιε ηνπ εθιέγνληαλ δεκνθξαηηθά, κε έδξα ηελ
πξσηεχνπζα ηεο νκνζπνλδίαο Υάγε, έδξα θαη ηεο νκνζπνλδηαθήο δηνίθεζεο.
Δηθφλα 1 : πλεδξίαζε ηεο Μεγάληρ Σςνέλεςζηρ ησλ Γενικών Τάξεων ην 1651

Πεγή:
https://en.wikipedia.org/wiki/States_General_of_the_Netherlands#/media/File:Great_Assembly_
of_the_States-General_in_1651_01.jpg
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Κάζε κηα απφ ηηο 7 επαξρίεο δηέζεηε έλαλ κςβεπνήηη (stadhouder), ηνπ νπνίνπ φκσο ε ζέζε
ήηαλ θιεξνλνκηθή, ν νπνίνο ζρεηίδνληαλ σζηφζν κε ηνλ νίθν ηεο Οξάγγεο-Ναζζάνπ. ηαδηαθά,
φιν θαη πεξηζζφηεξεο επαξρίεο δηέζεηαλ απφ έλαλ θνηλφ stadhouder. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ
επαλάζηαζε ηνπ 1568 ν Γνπιηέικνο Α΄ ηνπ νίθνπ ηεο Οξάγγεο-Ναζζάνπ θαη εγέηεο ηεο
επαλάζηαζεο ήηαλ stadhouder ηεζζάξσλ απφ ηηο επηά επαξρίεο, ν δε πηφο ηνπ, απνηέιεζε ηνλ
θνηλφ stadhouder ζε πέληε.
πλεπψο, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ππνζηεξηρζεί φηη νη Δλ.Δ απνηέιεζαλ έλα “δεκνθξαηηθφ
θεθάιη πάλσ ζε έλα απνιπηαξρηθφ ζψκα”, ππήξρε δειαδή αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία ζην
επίπεδν ηεο νκνζπνλδίαο θαη ησλ επαξρηψλ, φρη φκσο θαη ζην επίπεδν ησλ πφιεσλ. Σν
ππφδεηγκα απηφ ζπκίδεη θάπσο ηελ πνιηηηθή δνκή ηεο Βελεηίαο σο πξνο ηε δνκή ηεο πνιηηηθήο
εμνπζίαο.
Ποια ήηαν ηα κλειδιά ηηρ οικονομικήρ επιηςσίαρ ηων Εν.Ε
Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ησλ Οιιαλδψλ είλαη φηη νη εγέηεο ηνπο αληηιήθζεθαλ φηη ε
χπαξμε κνλνπσιηαθήο δηαρείξηζεο ηεο νηθνλνκίαο δελ απνηεινχζε ηελ ελδεδεηγκέλε ζηξαηεγηθή
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.
Έηζη ελίζρπζαλ ηελ δνκέο γηα ηελ ηφλσζε θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο ιεηηνπξγηθήο εκπνξηθήο
αγνξάο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο “ζηξνθήο ζηε ζάιαζζα”, (φπσο ζπλέβε κε ηελ
αξραία Αζήλα) ιφγσ ηεο ηζπαληθήο ζηξαηησηηθήο απεηιήο, ην λαπηηιηαθφ εκπφξην άλζεζε, λένη
θιάδνη παξαγσγήο δεκηνπξγήζεθαλ (ζην δεπηεξνγελή ηνκέα) πνπ ηφλσζαλ πεξαηηέξσ ηελ
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Όια απηά ζπλέβαηλαλ κέζα απφ έλα πξίζκα δεκνθξαηηθήο δηνίθεζεο
ζε επίπεδν επαξρηψλ – νκνζπνλδίαο κέζσ ησλ Γενικών Τάξεων. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηδίσο κεηά
ην 1588 νη Οιιαλδνί θαηάιαβαλ φηη ε πηζαλφηεηα λα θαηαιεθζνχλ απφ ηνπο Ιζπαλνχο έθζηλε,
απνθάζηζαλ λα πεξάζνπλ ζηελ αληεπίζεζε κε ην λα ηδξχζνπλ δηθέο ηνπο απνηθηαθέο εηαηξίεο θαη
λα απνζπάζνπλ κεξίδηα απφ ηηο απνηθίεο ησλ Πνξηνγάισλ θαη ησλ Ιζπαλψλ ζηελ Ακεξηθή θαη
ηελ Αζία θαη λα θάλνπλ πεηξαηεία ζηα πινία ηνπο (ζε θαηξφ πνιέκνπ) δηαβξψλνληαο ηελ ηζρχ
ηνπο.
Σα λαππεγεία ησλ Δλ.Δ, φπσο θαη ζηελ αξραία Αζήλα, ήηαλ θιάδνο κε ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο
κε άιινπο, δεκηνπξγψληαο δήηεζε ζε απηνχο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Πέξα απφ
ηελ μπιεία θαη ηηο απαηηνχκελεο εηζαγσγέο, γηαηί νη Δλ.Δ δελ ήηαλ απηάξθεηο, ε λαππήγεζε
πινίσλ απαηηνχζε κέηαιια (ζίδεξν θαη ραιθφ - κπξνχληδν), ρξψκαηα, θφιεο, ζρνηληά, παληά θαη
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εηδηθά ηξφθηκα πνπ λα αληέρνπλ, θαπληζηά θαη παζηά, κπηζθφηα, γαιέηεο – παμηκάδηα θαη ηπξηά
θιπ. Όια απηά ζπλεηέιεζαλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ βηνηερληψλ – βηνκεραληψλ θιάδσλ, ζηε
ζηαδηαθή δειαδή δεκηνπξγία ελφο λένπ λαπηηθνχ καθξνπνιηηηζκνχ.
Σν επφκελν βήκα νηθνλνκηθήο εμέιημεο ήηαλ ε επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ
κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ ειεχζεξεο νηθνλνκίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Καηαξράο, νη
αγνξέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ζπλεηέιεζαλ ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ
ησλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ. Αξσγφο ζε απηφ ήηαλ ε εηζαγσγή ελφο πνιχ αμηφπηζηνπ λνκίζκαηνο,
ηνπ guilder πνπ δηεπθφιπλε ηελ δηελέξγεηα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη ζπλέβαιε ζηελ
κείσζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, κε κηα ζχγρξνλε έλλνηα. Η ζηξνθή πξνο ηε ζάιαζζα
δεκηνχξγεζε

επλντθέο

πξνυπνζέζεηο

γηα

ηερλνινγηθέο

θαη

επηρεηξεκαηηθέο

–

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο. Γεκηνχξγεζε ηαπηφρξνλα ζαθή πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα, ηελ
πξνζηαζία θαη ην ζεβαζκφ ηνπο.
Δηθφλα 2: Οη εκπνξηθνί (λαπηηθνί) δξφκνη ηεο Οιιαλδηθήο Δηαηξίαο ησλ Αλαηνιηθψλ Ιλδηψλ

Πεγή: https://transportgeography.org/?page_id=1089
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Οη Δλ.Δ δεκηνχξγεζαλ έλα λέν ηχπν επηρείξεζεο, ηε κεηνρηθή - “αλψλπκε” εηαηξεία
partenrederij, ζηελ αξρή γηα εκπνξηθέο – ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο (λαπηηιηαθέο εηαηξείεο) πνπ
φκσο σο κνξθή νξγάλσζεο επεθηάζεθε γξήγνξα ζε φιν ην νηθνλνκηθφ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ,
φπσο γηα ηελ ράξαμε θαλαιηψλ, απνμεξαληηθά έξγα, ραξηνπνηίεο, πιαθάθηα, παξαγσγή κπχξαο,
αλεκφκπινπο, θαηαζθεπή ιηκαληψλ θ.ιπ. Σξηάληα partenrederij επέλδπζαλ ην ηεξάζηην πνζφ
ησλ ζρεδφλ 5 εθαηνκκπξίσλ γθίιληεξ γηα ηελ εθζθαθή θαλαιηψλ “δηπιήο θπθινθνξίαο”
ζπλνιηθνχ κήθνπο 685 ρικ. Κπξηφηεξε απφ απηέο, ιφγσ κεγέζνπο ζπλαιιαγψλ θαη γνήηξνπ
ππήξμε ε Οιιαλδηθή Δηαηξία ησλ Αλαηνιηθψλ Ιλδηψλ (VOC) πνπ αλέιαβε ηελ κεηαθνξά
πξντφλησλ απν ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε.
Απφ ζεζκηθή άπνςε, ε VOC έθαλε ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαηλνηνκία, φηη ήηαλ
νπζηαζηηθά ε πξψηε αλψλπκε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Οη κέηνρνί ηεο είραλ επζχλε
κφλν γηα ην θεθάιαην πνπ είραλ ζπλεηζθέξεη ζηελ εηαηξεία, ππήξρε δειαδή πιήξεο δηαρσξηζκφο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ησλ κεηφρσλ.
Δηθφλα 3: Αληίγξαθν (replica) ηνπ θεκηζκέλνπ γαλεονιού Batavia, πνπ αλήθε
ζηελ VOC

Πεγή: https://www.donsmaps.com/images30/bataviaundersail.jpg
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Δπηπιένλ, ζηηο Δλ.Δ. θαζηεξψζεθαλ ηππνπνηεκέλα ζπκβφιαηα πνπ αθνινπζνχζαλ
ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθέο πξάμεηο θαη δεκηνπξγήζεθαλ δηθαζηήξηα κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν
ην εκπφξην. Ο θιάδνο ηεο λαπηηθήο αζθάιηζεο γλψξηζε επίζεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο. Σν 1598
ηδξχζεθε ζην Άκζηεξληακ Επιμεληηήπιο Αζθαλίζεων (Chamber of Assurance) πνπ ξχζκηδε θαη
επέβιεπε ηελ θαηνρχξσζε αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ιεηηνπξγνχζε θαη σο δηθαζηήξην γηα
επίιπζε δηαθνξψλ. Δίλαη ζαθέο πσο ε δεκηνπξγία ηνπ βνεζνχζε ηελ θαηνρχξσζε πεξηνπζηαθψλ
δηθαησκάησλ, κεηψλνληαο ην θφζηνο ζπλδηαιιαγήο. Σν ππφδεηγκα ησλ partenrederij,
αθνινχζεζαλ νξγαλσηηθά θαη άιιεο κεγάιεο εηαηξείεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξίνπ κε
ηηο Γπηηθέο θαη Αλαηνιηθέο Ιλδίεο πνπ πεξηιάκβαλε φιε ηελ Αζία. Δηαηξείεο ησλ Οιιαλδηθψλ
Γπηηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ Ιλδηψλ (VOC) ηδξχζεθαλ, ε VOC ην 1602 θαη ε WIC ησλ Γπηηθψλ ην
1621, ελψ ε αλάινγε ηεο Αγγιίαο, East India Company (EIC), είρε πξνεγεζεί ην 1600.
Φπζηθά, απφ απηέο ηηο θνκβηθφηαηεο εμειίμεηο δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απνπζίαδε ε
ηξαπεδηθή, σο θνκβηθφ κέζν ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Σν 1609
ηδξχζεθε ε Σξάπεδα ηνπ Άκζηεξληακ κε ζθνπφ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εκπνξηθή δξάζε θαη ηηο
ζπκκεηνρηθέο – αλψλπκεο εηαηξίεο, φπσο ηελ VOC. Σέινο, νη αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ην γεγνλφο
φηη νη ηδηνθηήηεο ηνπο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάηνρνη κεηνρηθψλ κεξηδίσλ, ζπλεηέιεζε ζην
επφκελν ζεκαληηθφ βήκα: ηελ δεκηνπξγία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. ην Υξεκαηηζηήξην ησλ Δλ.Δ.
ζην Άκζηεξληακ (Amsterdam Stock Exchange), ην πξψην ζηελ θαηαγεγξακκέλε ηζηνξία, πνπ
δεκηνπξγήζεθε ην 1602, κπνξνχζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ νη κέηνρνη ησλ ζπκκεηνρηθψλ
εηαηξηψλ partenrederij ηελ αγνξνπσιεζία κεηνρψλ.
Επίλογορ
Η αλάγθε ησλ θαηνίθσλ ησλ Δλσκέλσλ Δπαξρηψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλψηεξε ζηελ μεξά
ζηξαηησηηθά Ιζπαλία, ηηο ψζεζε πξνο ηελ ζάιαζζα, θαη παξάιιειά κε ην ζηξαηησηηθφ ζθέινο,
αλαπηχρζεθε εληππσζηαθά θαη ε νηθνλνκία ηνπο. Πέξαλ ηνπ “δεπηεξνγελνχο ηνκέα” ηεο
παξαγσγήο (λαππεγεία, ζηδεξνπξγία θιπ.) αλαπηχρζεθε θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ
κέζσ κηαο ζεηξάο αμηψλ-πξνυπνζέζεσλ γηα εχξσζηε νηθνλνκία, πνπ θξίλνληαη δηαρξνληθέο.
Απηέο ήηαλ:


Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο



Αμηφπηζην λφκηζκα σο κέζν εγρψξησλ θαη δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ θαη κείσζεο ηνπ
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θφζηνπο ζπλαιιαγψλ


Αζθάιηζε εκπνξεπκάησλ ησλ ππεξπφληησλ ηαμηδηψλ θαη λαπηνζπκβφιαηα



Πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ δηα ηνπ λφκνπ



Γεκηνπξγία ησλ πξψησλ νξγαλσκέλσλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ



Γεκηνπξγία αμηφπηζηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο



Γεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ζηελ ηζηνξία

Eθ ησλ αλσηέξσ, ζπλάγεηαη φηη ε εληππσζηαθή εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ ησλ Δλ.Δ
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα (1568-1602) δεκηνχξγεζε, θαηά ηνπο de Vries and Van der Woulde
(1997) ηελ “πξψηε ζχγρξνλε νηθνλνκία” θαη ππνζηεξίδνπλ αθφκε φηη νη Δλσκέλεο Δπαξρίεο
έγηλαλ ε πξψηε ρψξα πνπ πέηπρε ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα κεγάιν δηάζηεκα. Γελ
δηαθσλνχκε σο πξνο ζπκπέξαζκα ησλ ελ ιφγσ εξεπλεηψλ, σζηφζν (πιελ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ
θαη ησλ εμειηγκέλσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ), ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη αλσηέξσ θνκβηθνί
νηθνλνκηθνί ζεζκνί είραλ αλαπηπρζεί θαη ζηελ αξραία Αζήλα ηεο Κιαζηθήο θαη ηεο
Διιεληζηηθήο Πεξηφδνπ.
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