
Лекція 3.1. США у 1877–1892 рр.

Питання

соціально-економічний розвиток;

нові тенденції у політичній сфері;

профспілковий і антимонопольний рух.

Причини швидкого економічного розвитку

наявність величезного внутрішнього ринку;

велика кількість ресурсів;

інновації в сфері виробництва

Найбільш динамічні галузі економіки

металургія;

харчова промисловість;

залізничне будівництво;

сільське господарство

Хвилі імміграції у США

В останній третині ХІХ ст. в країну прибуло 12 млн іммігрантів

Перша хвиля (середина ХІХ ст.) 

з Англії, Ірландії, скандинавських країн.

Друга хвиля (1880-ті ХІХ ст.)

з Південної Італії, Австро-Угорщини.

Процес монополізації в економіці США

Рік Галузь

1870 р. видобуток нафти

1884 р. виробництво бавовняного масла

1885 р. виробництво льняного масла, віскі і свинцю

1887 р. створено цукровий трест

1889 р. монополізовано виробництво сірників

1890 р. монополізовано тютюнове виробництво

Наслідки процесу монополізації для США

Позитивні Негативні

Дозволив

знизити витрати

на управління і

виробництво

монополії почали

здійснювати все більший

вплив на місцеві

федеральні органи
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влади, на внутрішню і

зовнішню політику країни

Зробив

можливим

перехід до

масового

виробництва

Закон Дауеса 1887 р.

МЕТА – примусове інтегрування індіанців в соціально-економічну структуру США

ЗМІСТ:

Глава кожної індіанської сім'ї отримував у приватну власність 64 га землі.

«Надлишки», що залишилися після розділу общинних земель, надходили на

розпродаж.

НАСЛІДКИ:

Господарство індіанців не було готове до включення в ринкову економіку, а самі

вони – до конкуренції з білими фермерами.

До 1913 р. індіанці втратили близько 20 млн га земель.

Фактично руйнування зазнав весь уклад життя індіанців і його племінні основи.

Була втрачена самобутня колоритна культура.

Показники екстенсивного розвитку сільського господарства у США

Показники 1870 р. 1900 р.

Загальне

число ферм

2,7 млн 5,8 млн

Площа

занятих

фермерами

земель

408 млн

акрів

839 млн акрів

Приклади інтенсифікації у сільськогосподському виробництві США

з'явилися такі види сільськогосподарської техніки, як молотарка, комбайн,

снопов'язалка;

створювалися сільськогосподарські коледжі та дослідні станції;

агроном Карлтон привіз з Росії посухостійкі сорти кубанської і харківської озимої

пшениці (безпосередньо до 1914 року вони давали майже половину врожаю

зернових). У США була ввезена також північноафриканська кукурудза;

селекціонер Л. Бербанк вивів безліч нових сортів овочів і фруктів, серед них

грейпфрут – гібрид апельсина і лимона;

були знайдені засоби боротьби зі свинячою чумою і ящуром.

Таблица зміни чисельності міського населення з 1850 по 1920 рр.

Рік перепису Чисельність

міського населення в

тис. осіб.

Частка міського населення (%)

1850 3544 15,3

1860 6216 19,8
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1870 9902 25,7

1880 14130 28,2

1890 22106 35,1

1900 30215 39,6

1910 42064 45,6

1920 54253 51,2

Рівень життя робітників

в кінці 1890-х рр. 2/3 робітники-чоловіки заробляли менше 600 дол. в рік, в той

час як прожитковий мінімум для сім'ї з п'яти осіб, наприклад в Нью-Йорку,

становив 825 дол.;

робочий день доходив часто до 12-15 годин, 8-годинний робочий день був лише

на нечисленних державних підприємствах;

технічні удосконалення настільки збільшили інтенсивність праці, що він ставав

виснажливим при 10–12-годинному робочому дні;

в кінці XIX в. різко зросли витрати американських роботах на транспорт, житло,

лікування і т. д.

Особливості соціально-економічного розвитку Півдня США

скоротилися посівні площі, темпи економічного зростання значно відставали від

темпів зростання по країні;

розвивалася металургія, тютюнова і текстильна галузі, однак це не змінювало

переважно сільськогосподарського характеру Півдня;

лише одне місто зі стотисячним населенням - Новий Орлеан;

значне число плантацій було роздроблене і розпродано, проте зберіглося і

велике землеволодіння;

колишні раби зазнали поразки в боротьбі за землю, їх гасло «сорок акрів і мул»

залишився нездійсненим;

формувалася особлива форма ренти – кропперство. Це вид оренди, при якій

здольники сплачували колишнім рабовласникам-власникам латифундій за

оренду землі, інвентарю і насіння половину і більше зібраного врожаю.

Легалізація расової сегрегації у США

в 1881 р. в штаті Теннессі був прийнятий закон про роздільне проїзді білих і

чорних на залізничному транспорті;

в південних штатах стали прийматися закони про роздільне обслуговуванні

афроамериканців і білих в ресторанах, готелях, лікарнях і т. д .;

останнім десятирічні ХІХ ст. в південних штатах були змінені виборчі закони з

метою позбавити права голосу чорношкірого населення. Вводилися ценз

грамотності, майновий ценз у вигляді виборчого податку. В результаті більшість

афроамериканців втратили політичні права, завойовані ними в період

Реконструкції.

Характерні особливості партійної системи США 

наявність у кожної партії «рингів» – добре організованих груп неофіційних

політиків;
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«Партійної машини» – механізму, що діє з метою збереження влади в руках тієї

чи іншої партії;

поширення такого явища як «боссізм» – жорстко контрольованої ієрархічної

системи, націленої на збереження і розширення електоральної бази на рівні

графства, штату, країни;

складання міцного союзу між партійними машинами і великим бізнесом.

Майбутній президент США В. Вільсон лаконічно схарактеризував цей період щодо

суперництва партій: «Немає лідерів, немає принципів, немає партій». При

відсутності принципових розбіжностей обидві партії робили ставки на «темних

конячок».

Ідеологічні розбіжності демократів і республіканців США

Республіканці захищаючи інтереси великого бізнесу, виступала за протекціонізм.

Гаслом «високі тарифи – висока заробітна плата» вона прагнула залучити на свою

сторону робітників.

Демократи спиралися на давню прихильність аграріїв до низькими тарифами.

Партія підтримувала фрітредерство

Вступивши в березні 1877 року на президентську посаду, Хейс виставив своєї

політичної програмою остаточне примирення між північними і південними штатами,

відновлення металевої валюти і викорінення підкупу в адміністрації. Корупцію йому

знищити не вдалося, але, не дивлячись на сильну опозицію в конгресі в особі т. з.

грінбекеров – прихильників паперових грошей, він провів закон про металеву

валюту.

Робоча партія Америки (1876 р.) перетворилася на Соціалістична робоча партія

(1877 р.) 

Особливість – на 90% складалася з німецьких іммігрантів – прихильників

лассальянства.

Тактика боротьби – співпраця з профспілками. Зазнавши невдачі, створюють свій

«червоний профспілка». Партія відмовлялася співпрацювати з антимонопольним

рухом.

Антимонопольний рух

СОЦІАЛЬНА БАЗА – СЕРЕДНІЙ КЛАС, тобто фермери, дрібні і середні підприємці,

інтелігенція

Рух грейнджерів (1867 р.)

МЕТА:

пропаганда сільськогосподарських знань;

боротьба проти посередницьких фірм і залізничних компаній.

ДОСЯГЛИ:

вдалося через законодавчі збори провести закони, що регулюють залізничні тарифи

на перевезення вантажів в штатах Вісконсін і Мічиган.

Грінбекерський рух (1878 р.)

Особливості:
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на відміну від Грейнджерів був більш масовим;

як метод боротьби з монополіями вважали систему «дешевих грошей».

«Магвампи»

відзначили багато пороків «позолоченого віку» в політичній сфері і висунули

програму  демократизації політичного життя.

В основі їх світогляду була філософія класичного лібералізму. Відводили державі

роль «нічного сторожа».

Дж.Рокфеллер малював фінансово-промислові імперії як вище досягнення

природного відбору. Е.Карнегі в роботах «Торжество демократія», «Євангеліє

багатства» на власному прикладі прославляв трести як «квіти цивілізації».

Уорд, Лестер Франк – американський соціолог, «батько соціології» в США. Головною

рушійною силою історичного розвитку вважав інтелект; касти, класи, держава і

право виникають з боротьби рас. Виступав захисником рівності рас, класів і підлог,

різко критикував релігію; в той же час противник марксизму. Висунув ідею

«соціократіі», наукового контролю соціальних сил, перетворюючої капіталізм в

«суспільство загального благоденства». У 1883 р. в праці «Динамічна соціологія»

першим піддав критиці соціал-дарвіністську концепцію. Він виходив з корінної

відмінності між тваринним світом, де відбувається сліпа еволюція на основі

природного відбору, і суспільством, де еволюція здійснюється під впливом людей і

визначальним фактором прогресу є штучний відбір.

Джеймс Абрам Гарфілд (1831–1881) – 20-й президент США (березень – вересень

1881), різнобічно обдарована самоучка, воєначальник і активіст Республіканської

партії. Єдиний за всю історію США президент, обраний на цю посаду під час

перебування депутатом Палати представників Конгресу США. Був важко поранений

через три місяці після вступу на посаду і помер через два з половиною місяці від

наслідків невдалого лікування.

2 липня 1881 року Гіто вистрілив в президента США Гарфілда. 19 вересня Джеймс

Гарфілд помер від сепсису і гангрени. Адвокати вимагали визнати Гіто неосудним,

проте суд засудив його до смертної кари і 30 червня 1882 року Гіто був повішений.

Алан Артур (1829 – 1886 роки) – 21-й президент США з 1881 по 1885,

республіканець. На посту президента  провів нову реформу цивільної служби,

результати якої зберігалися досить довго; його називають «батьком цивільної

служби США». Незважаючи на початкову непопулярність, впорався з

президентськими повноваженнями більш ніж успішно, і до кінця терміну він

завоював загальну вдячність, навіть з боку такого скептика, як М.Твен, котрий

завжди сміявся над політиками. Після закінчення повноважень не виявляв бажання

балотуватися самостійно, повернувся в Нью-Йорк і помер через півтора року на 58-

му році життя від інсульту. Менше, ніж він, екс-президентом США був тільки Джеймс

Полк.

Джордж Хант Пендлтон – політик і юрист, сенатор від штату Огайо, член

Демократичної партії. Отримав прізвище «Джентльмен Джордж» за свою манеру

поводження. Заміщення частини федеральних посад на основі конкурсних іспитів.

Незважаючи на обмежений характер (заміщалася лише невелика частина посад,

екзаменаційні тести для претендентів були гранично спрощені), закон мав

позитивне значення, поставивши в відомі рамки діяльність партійних машин

Стівен Гровер Клівленд (1837–1908 роки) – державний діяч США. Єдиний президент

США, який займав свій пост два терміни з перервою і відповідно отримав подвійну

нумерацію в списку президентів (в 1885–1889 рр., 22-й президент, і в 1893–1897 рр.,

24-й президент).
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Американська федерація праця  (1886 р.)Мета – добити 8-годинного робочого дня,

поліпшення умов найму, при цьому притримуючи принцип політичного нейтралізму.

Однак поступово АФТ перетворилася в організацію цехових спілок, що обмежують

свій склад висококваліфікованими, добре оплачуваними робочими.

Федеральний закон про державне регулювання міжштатної залізничної мережі 1887

р.

забороняв змови між компаніями про встановлення монопольної ціни на

перевезення вантажів і пасажирів;

засуджував практику дискримінаційних тарифів;

для спостереження створювалася міжштатна торгова комісія.

Бенджамін Гаррісон – 23-й президент США (1889–1893). Як кандидат в президенти

1888 року, виступав за підвищення мит і за обмеження імміграції, діючи за

принципом Республіканської партії: «Америка для американців». Відмінними рисами

його президентства вважаються прийняття Тарифу Маккінлі і Акту Шермана, а також

збільшення федеральних витрати , які вперше досягли 1 млрд доларів, що

критикували демократи у Сенаті. Він захищав виборчі права афроамериканців. З

економічної точки зору його правління виявилося дуже вдалим. Боротьба навколо

митного тарифу не привела до результатів. При ньому в Білому домі було

проведено електрику, він був першим президентом, який записав свій голос на

фонограф, і останнім президентом, який мав бороду під час перебування на посаді.

Акт Шермана (1890 р.) – перший антитрестовий (антимонопольний) закон США,

який проголосив злочином перешкоджання свободі торгівлі створенням тресту

(монополії) і вступ у змову з такою метою.

зобов'язував федеральних прокурорів переслідувати такі злочинні об'єднання і

встановлював покарання у вигляді штрафів, конфіскацій і тюремних термінів до

10 років;

діє донині: включений до федерального Кодекс Сполучених Штатів (частина 15,

параграфи 1-7).
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