
Лекція 2. 2. Велика Британія в

1901–1918 рр.

Нові монополісти

  «Роллс-Ройс Лімітед» (1904 р.) – автомобілебудування;

  «Роял Датч Шелл» (1907 р.) – нідерландсько-британська нафтогазова компанія,

створена як протидія «Стандарт Оіл»;

  «Брітіш петролеум» (1909 р.) – англо-іранська нафтогазова компанія;

  «Ллойдс» (1911 р.) – страхова компанія;

  «Вестмінстер банк» (1834 р.) – найбільший банк Великої Британії.

На початку XX ст. зіткнулися дві концепції економічної стратегії

Фрітредерство підтримували текстильні фабриканти, власники вугільних шахт,

транспортних компаній, промисловці-суднобудівники, банківська еліта, торговельні

підприємці, дрібні підприємці і робітники.

Протекціонізм підтримували магнати важкої промисловості (металургійної,

військової), міцно пов'язана з колоніальною економікою буржуазія, землевласники і

великі орендарі.

Журнал «Економіст» в 1903 р. про англо-бурської війни (1899–1902 рр.) «Для деяких

галузей промисловості війна виявилася вигідною, урядові замовлення служили їм

підтримкою». Торговий баланс між Великою Британією і Німеччиною  (стан 1912 р.)

Експорт з Німеччини – 57 млн ф.ст. Експорт з Великої Британії – 41 млн ф.ст.

Програма Ліберальної партії на виборах 1906 р.

   відстоювання принципу фрітредерства;

   врегулювання відносин між працею і капіталом;

   введення податків на велику власність

У 1906 р. Консервативна партія після майже 20-річного правління зазнала поразки

на виборах. Причини поразки:

    відсутність сильної, привабливої програми в передвиборній кампанії;

    розкол в рядах консерваторів, що дійшов до того, що кандидати-протекціоністи

виступали проти фритредерів своєї ж партії;

    зневага консерваторів соціальною проблематикою, переказ ними забуттю

випробуваної тактики «народного торізму».

Результати виборів 1906 року

Партія Кількість місць у Палаті Общин

Ліберальна партія 401

Консервативная партія +

юніоністи

157

Ірландська фракція 83

Лейбористська партія 29
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Соціальна політика ліберального уряду

Дата Закон

1906 р. Закон про компенсації розширив допомогу

робочим при нещасних випадках на

виробництві

1908 р. Скорочення робочого дня для гірників до 8

годин

1908 р. Закон про забезпечення робітників державною

пенсією (з 70 років)

1909 р. Затвердження бірж праці

1911 р. Закон про страхування з нагоди хвороби і

безробіття

Обмеженість соціальної політики лібералів

  середня тривалість життя робітників в той час становила 50 років. В результаті

відповідно до закону про пенсійне забезпечення пенсії отримували всього 614 тис.

робітників (з 100 докерів пенсії отримували 4);

  закон про скорочення робочого дня для гірників не брав до уваги час по спуску і

підйом з шахти. Таким чином робочий день шахтарів становив не 8 годин, а 8,5.

  біржі праці де-факто перетворилися на «агентства з вербування штрейкбрехерів».

Політичні реформи ліберального уряду

  термін повноважень парламенту в Великобританії скорочувався з 7 до 5 років;

  вперше встановлювалася заробітна плата для депутатів. Вона становила 400 ф.

ст. на рік.

  палата лордів втрачала право втручатися в фінансові питання і право абсолютного

вето, за нею залишалося лише право відкладати на три роки прийняття будь-якого

закону (не пов'язаного з фінансами). Якщо білль відхилявся лордами двічі, в третій

раз за поданням громад він автоматично ставав законом.

Внутрішні тенденції, що визначили зовнішню політику Британії

  посилення функцій виконавчої влади, кабінету міністрів, прем'єра.

Представницький орган – парламент – поступово відмежовувався від вироблення

зовнішньої політики;

  країна піклувалася про зміцнення своєї обороноздатності і власної військової

потужності (в 1903 р. був створений Комітет імперської оборони, військовий бюджет

країни за 1904–1914 рр. зріс в три рази).

Основні напрямки зовнішньої політики Лондона

  поступова відмова від політики «блискучої ізоляції» - угоди з Японією (1902 г.),

Францією (1904 г.), Росією (1907 року);

  подальша колоніальна експансія і придушення антиімперіалістичних рухів –

інтервенція в Китаї (1900–1901 рр.), придушення революції в Ірані (1905–1911 рр.);

  розширення прав самоврядування деяких колоній – надання індійцям можливості

приймати участь в законодавчих радах провінцій, прав домініону Австралії (1900),

Нової Зеландії (1907 р), Південно-Африканському союзу (1910 р.)
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«Вони не були зовсім бідними, але завжди жили в страху перед настанням

злиднів ... вони мали роботу, але завжди могли стати безробітними».

Сучасний англійський історик Д. Рід про становище британських робітників на

початку ХХ століття.

Обмеження діяльності профспілок і робітничого руху

  «Справа Таффської долини» (1900-1906 рр.) – Судове рішення по ньому

обмежувало можливості тред-юніонів організовувати страйки.

   Судовий процес у «справі Осборна» 1909 р. – його рішенням заборонявся тред-

юніонів збір коштів на користь політичних партій і займатися політичною діяльністю.

Чисельність британської армії

  До 1914 р Британія мала скромні збройні сили, що складалися з 400 тис. солдат-

добровольців, переважно жителів міст;

  У січні 1916 була введена загальна військова повинність;

  До кінця 1918 р. армія досягла максимального розміру - 4 млн осіб;

  У квітні 1918 р в британському парламенті був представлений новий законопроект,

який пропонував проведення призову на території Ірландії. Хоча він так і не був

запроваджений в життя, ефект його оприлюднення був катастрофічним, адже

спровокував війну ірландців за незалежність.

«Закон про захист королівства»

  проголосив пріоритет загальнонаціональних інтересів перед приватними;

  закликав населення об'єднати зусилля в захисті «короля і країни»;

  став юридичним виразом настроїв національного єднання перед лицем

ворога, а в подальшому - фундаментом всього надзвичайного законодавства

військового часу.

Заходи уряду в економіці

  відмова від золотого стандарту;

  внутрішні і зовнішні позики;

  грошова емісія

Великоднє повстання. Підняли лідери руху за незалежність Ірландії на

Великдень 1916 року (з 24 по 30 квітня), під час Першої світової війни

Мета – проголошення незалежності Ірландії від Британії. Частина лідерів повстання

також хотіли запросити Йоахіма, Принца Пруссії, представника воюючою з

британцями Німецької імперії, на королівський престол Ірландії, хоча в підсумку

повстанцями була проголошена Ірландська республіка.

Результати: хоча повстання в Дубліні не отримало широкої підтримки в країні і

допомоги ззовні, англійським військам знадобилося п'ять днів для його придушення.

Всі лідери «пасхального повстання», включаючи П. Пірса, Ш. Мак-Дёрмотга і

соціаліста Дж. Коннолі, були страчені.

Людські втрати Британії

Британія – 704121 особа,
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Британська Індія – 64449,

Канада – 56639,

Австралія – 59330,

Нова Зеландія – 16711,

Південно-Африканський Союз – 7121,

Загальні втрати 876 084 особи:

418361 особа загинула у бою,

167172 померли від ран,

113173 особи померли внаслідок захворювань або травм,

161046 пропало безвісти і вважаються загиблими,

16332 особи померлі в полоні.
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