
Лекція 3. 2. Політичний і соціально-

економічний розвиток США у

1892–1918 рр.

Фактори, що зумовили подальше зростання темпів економічного розвитку США

надзвичайно швидко йшов процес індустріалізації країни;

тривав розвиток високотоварного фермерського господарства;

зберігався надзвичайно ємкий внутрішній ринок;

15 млн іммігрантів прибули в США тільки за перші півтора десятиліття XX в.

Найбільші монополії США

«ЮС Стіл корпорейшн» (1901 р.) – капітал компанії становив 1,4 млрд дол. У перше

десятиліття трест давав майже половину виплавки чавуну в США і 2/3 виробництва

сталі, а його щорічні доходи досягали 100-150 млн дол.

«Стандард ойл» - Джон Девісон Рокфеллер – на початку XX ст. вона контролювала

95% нафтової промисловості США і здійснювала контроль над багатьма іншими

промисловими і залізничними фірмами. До початку Першої світової війни щорічні

доходи компанії досягали 200 млн дол.

Перед Першою світовою війною понад 80% виробництва автомобілів в США

припадало на частку трьох найбільших автомобільних трестів-компаній

«Дженерал моторс» (1908 р.)              

«Форд мотор» (1903 р.)

«Чалмерс Мотор» – майбутня компанія «Крайслер» (1908 р.)

Нова форма монополій початку ХХ ст. – холдингові компанії. Акумулювали кошти

сотень тисяч, а потім і мільйонів акціонерів і використовували ці кошти для активних

дій на фондовій біржі з метою захоплення контрольного пакета акцій конкуруючих

компаній.

Показники основних галузей виробництва (1913 р.)

Галузь Об'єм виробництва

Видобуток вугілля 570 млн тон

Виробництво

сталі

31 млн тон

Видобуток нафти 33 млн тон

Негативні прояви процесу монополізації

ускладнювався нормальний хід процесу відтворення;

відбувалося поглиблення і затягування економічних криз;

значно погіршувався становище трудящих.

Американський історик Річард Хофстедтер так охарактеризував соціальні процеси в

американському суспільстві. На зламі XIX–XX ст. відбулася своєрідна «революція

статусу» – значне зниження соціального статусу всіх громадських груп в порівнянні з

главами найбільших корпорацій. Настав час, коли «будь-який стан, будь-яка кар'єра,

будь-яке суспільне становище здавалися незначними в порівнянні з могутністю

Вандербілдтов, Гарріманів, Гулдів, Карнегі, Рокфеллерів та Морганів».
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Популістський рух

«фермерські альянси»

Північні і Південні Альянси

Популістська (народна) партія (1891 р.)

Основні напрями діяльності

розвинули значну активність по створенню кооперативних організацій з метою

зберігання і збуту сільськогосподарської продукції, а також закупівлі інвентарю,

добрив і промислових виробів;

вели агітацію проти залізничних компаній, земельних спекулянтів і

посередницьких фірм;

виступали за дотримання закону про восьмигодинний робочий день на

державних підприємствах;

вимагали «дешевих грошей», націоналізації залізниць і телеграфу, введення

прогресивного прибуткового податку.

На початку 1890-х рр. демократична партія починає запозичувати деякі популістські

гасла. Лідер партії Вільям Дженнінгс Брайан став відомим насамперед як захисник

вільного карбування срібла.

Кульмінація популістського руху

-          На виборах 1892 р. кандидат  в президенти популістів Джеймс Уівер зібрав

понад 1 млн голосів;

-          вибори привели нову партію до влади в 12 південних і західних штатах;

-          популісти направили в конгрес 15 сенаторів і членів палати представників.

Діяч Республіканської партії – Уільям Маккінлі (1895 р.). «Вкрай необхідно отримати

«іноземні ринки для надлишкової продукції, яка переповнює наші внутрішні ринки».

Вільям Мак-Кінлі-молодший – політичний діяч і 25-й президент Сполучених Штатів

Америки (1897–1901) від Республіканської партії. Був першим президентом США XX

століття і останнім президентом, який брав участь в Громадянській війні.

Теорія «визначення долі»

в її основі лежали ідеї обраності – особливої місії американців, яким самою

долею нібито зумовлено встановити своє панування над усіма «відсталими»

народами Західної півкулі.

теорія була тісно пов'язана з традиційними расистськими догматами про

перевагу англосаксів і з дуже популярними в той час соціал-дарвіністськими

теоріями.

Теоретики американського експансіонізму. Особливо активну роль у пропаганді

ідеології імперіалістичного експансіонізму в кінці XIX в. грали великі вчені,

представники англосаксонської школи історіографії Джон Фіске і Джон Берджесс

Практики американського експансіонізму. Видатний діяч американського

протестантизму Джошуа Стронг, один з ініціаторів програми створення потужного

військово-морського флоту Альфред Мехен, а також група так званих «імперіалістів-

практиків» на чолі з Теодором Рузвельтом і сенатором Генрі Кебот Лоджем.

Привід до іспано-американської війни 1898 р.

репресії іспанської колоніальної влади проти учасників кубинського

національно-визвольного руху. Заявляючи про своє співчуття боротьбі

повстанців, уряд США кілька разів посилав ноти протесту проти творяться
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іспанськими властями насильств;

кампанія була підкріплена демонстрацією сили: в Гавану був відправлений

американський крейсер «Мен». 15 лютого 1898 року цей крейсер, що стояв на

гаванському рейді, вибухнув, забравши з собою життя 260 американців

Результати війни

США отримали Філіппіни, заплативши 20 млн дол. в якості компенсації Іспанії, а

також острова Пуерто-Ріко і Гуам;

Іспанія визнала незалежність Куби. Однак на острові залишалися американські

війська, а в 1903 р. Кубі була нав'язана так звана поправка Платта, яка надала

США право на інтервенцію «з метою захисту незалежності Куби», встановила

американський контроль над її зовнішньою політикою і дозволила будувати на її

території військово-морські бази;

остаточна анексія Гавайських островів в ході війни американський конгрес

прийняв постанову про приєднання Гавайських островів як «частини території

США».

Т. Рузвельт відкинув висунуту популістами і підхоплену радикальними

реформаторами початку XX ст. ідею розпуску трестів. Він стверджував, що трести

представляють собою закономірний результат вільної конкуренції, неминучий і

прогресивний підсумок еволюції американської економічної системи. Тому завдання

держави полягає не в тому, щоб: руйнувати трести, а в тому, щоб регулювати їх

діяльність, обмежувати «погані» і заохочувати «хороші» сторони трестів.

Основні напрями зовнішньої політики США

Китай – дотримувалися принципу «відкритих дверей і рівних можливостей»,

викладеного в вересня 1899 г. в нотах державного секретаря США Джона Хея

урядам Великобританії, Німеччини, Франції, Росії та Японії.

Центральна і Південна Америка. 1904 р. президент Т. Рузвельт заявив, що

Сполучені Штати не тільки мають намір взяти на себе відповідальність за

врегулювання будь-яких суперечок між країнами Латинської Америки і

європейськими країнами, але в разі «хронічних заворушень» в будь-якої

латиноамериканській країні повинні «взяти на себе роль міжнародної поліцейської

сили» (політика «великого кийка»).

Реалізація політики великого кийка на практиції

в листопаді 1903 р. США організували в Панамі заколот проти Колумбії і

послали до берегів Панами морську піхоту. Країна була оголошена незалежною

республікою і відразу ж підписала договір, який надав США виняткове право на

спорудження каналу, будівництво залізниць і зведення укріплень уздовж лінії

каналу;

у Домініканській республіці, Гаїті, Гондурасі, Нікарагуа США неодноразово

висаджували свої війська, влаштовували перевороти, підтримували

маріонеткові режими.

Заходи адміністрації Т. Рузвельта

порушено низку судових процесів проти великих монополій;

1906 р. – Закон Хепберн розширив повноваження міжштатової торгової комісії,

надавши їй право встановлювати максимальний рівень залізничних тарифів;

1906 р. – прийнято закон про контроль федеральної влади над підприємствами

великих фірм з виготовлення продуктів харчування і ліків;

боротьба проти розкрадання природних багатств країни: 1) фонд громадських

земель, які перебували під охороною держави, був значно розширений, 2)

створені перші національні парки, 3) по проведені заходи іригації посушливих
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районів на заході країни.

Основні напрями робочого руху в США

страйковий рух;

профспілковий рух;

соціалістичний рух.  

Профспілковий рух

Американська  федерації праці Представляла інтереси

Висококваліфікованих  робочих

Взяла на озброєння політичні

методи боротьби 

«Індустріальні  робочі

світу» (1905 р.)

об'єднання всіх груп некваліфікованих і малокваліфікованих робочих незалежно від

їх національної або расової приналежності Орієнтувалася на підготовку і

проведення «Загальної економічної страйку»

Соціалістична партія Америки (1901 р.)

Утворилася шляхом об'єднання частини організацій, що відкололися від

Соціалістичної робочої партії і Соціал-демократичної партії. Юджин Віктор Дебс

(1855–1926 рр.). Один з організаторів в 1900-1901 рр. і лідер Соціалістичної партії

Америки, а також в 1905 р. організації «Індустріальні робітники світу».

Соціалістична партія Америки

Ліве крило

критикували реформістські стратегічні установки діячів правого крила СПА. Більш

того, у багатьох організаціях лівого крила партії як і раніше відчувався сильний

вплив сектантської-догматичних доктрин Де Леона про безпосередній соціалістичної

альтернативи

Праве крило

пропагували програму поступового мирного перебудови капіталістичного

суспільства, виступали принциповими супротивниками насильницьких методів

боротьби і прагнули звести практичну діяльність партії до регулярній участі у

виборах і в парламентській боротьбі

Масовий демократичний рух у США

Антиімперіалістична ліга – організація розгорнула широку кампанію протесту проти

американської інтервенції на Філіппінах. Вони влаштовували масові мітинги,

збирали підписи під петиціями протесту, поширювали брошури та памфлету, що

викривали жорстокі розправи американських військ над філіппінськими патріотами.

Група «розгрібачі бруду» макрейкери

Активні учасники – Лінкольн Стеффенс, Аіда Тарбелл, Густав Майерс, Томас

Лоусон, Ептон Сінклер

повели у пресі систематичну кампанію проти зловживань трестів;

проти засилля монополій в самих різних сферах життя американського

суспільства;

проти корупції та розкладання, проникли в усі органи федеральної і місцевої
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влади і в апарат традиційних політичних партій.

Реформаторський рух

Лафоллет Роберт Маріон –  політичний діяч США. За освітою юрист. У 1885–1891

рр. член палати представників конгресу від Республіканської партії, в 1901–1905 рр.

Губернатор штату Вісконсін, з 1906 сенатор.

рух за обмеження монополістичної практики корпоративного капіталу,

за надання народу широких прав у соціальній сфері,

за демократизацію політичної системи.

Суфражистський рух

рух за надання жінкам виборчих прав;

проти дискримінації жінок в політичному та економічному житті;

вважали за можливе вести боротьбу, застосовуючи радикальні акції.

Джейн Аддамс – американський соціолог і філософ, лауреат Нобелівської премії

миру 1931 року. Навчалася в Рокфордской жіночої семінарії. Разом з подругою Е.

Старр організувала в Чикаго дитячі ясла, бібліотеку, гімнастичний зал, палітурну

майстерню, комунальну кухню, художню студію, музей праці для молодих робітниць.

«Рух Ніагара» (1905 р.). Вільям Едуард Бёркхардт Дюбуа –  американський

громадський діяч, панафріканіст, соціолог, історик і письменник. В основі ідеології

організації – доктрина про важливу визвольної місії «талановитих десяти відсотків»,

тобто негритянської інтелігенції як природного керівника чорного населення США в

боротьбі за визнання за ним «всіх цивільних і соціальних прав, що належать

вільному американцю».

Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (1909 р.)

Основним полем діяльності асоціації стала судовий захист жертв расових

переслідувань

Роберт Франклін Вільямс – президент Національної асоціації сприяння розвитку

кольорового населення в Монро, штат Північна Кароліна.

Підсумки боротьби за демократизацію політичної системи

в конституції 17 штатів були внесені положення про право виборців на

законодавчу ініціативу і на референдум;

cтало загальною нормою таємне голосування на виборах;

широке поширення в країні набула система первинних виборів (праймеріз), при

якій питання про висунення кандидатів партій на виборні посади вирішувалося

вже не босами, а голосуванням виборців на початку виборчої кампанії.

В. Тафт, ставши президентом, взяв курс на продовження реформ. Але в  обох

партіях посилилося розмежування між лібералами і консерваторами, активізували

свої дії радикальні течії. У Республіканській партії виникла нова опозиційна група,

що сформувалась в 1911 р. в Національну прогресивну республіканську лігу.

Програма Прогресивної партії 1912 р.

державне регулювання діяльності трестів;

введення 8-годинного робочого дня, надання робочим права на компенсацію за

каліцтва на виробництві;

заборона дитячої праці, заохочення фермерських кооперативів, поліпшення

умов сільськогосподарського кредиту;

висувала широку програму політичної демократизації – надання виборчих прав
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жінкам, повсюдне введення системи первинних виборів і визнання права

виборців на законодавчу ініціативу і референдум.

Програма Демократичної партії 1912 р.

на противагу рузвельтовській концепції регулювання трестів, кандидат

демократів В. Вільсон висунув доктрину «розпуску трестів» і «розумного

регулювання вільної конкуренції»;

великий бізнес, який використовує законні методи збільшення ефективності

виробництва, гідний усілякого заохочення і підтримки громадськості, тоді як

великі корпорації, що виникли в результаті фінансових махінацій, мають

переслідуватися.

Політика адміністрації В. Вільсона

в лютому 1913 р. набула чинності 16-а поправка до Конституції США про

запровадження для всього населення країни прогресивного податку;

прийнятий закон про встановлення прогресивного податкового обкладення.

в травні 1913 вступила в силу 17-а поправка до Конституції –  сенатори

федерального конгресу стали вибирати не законодавчими зборами штатів, як це

було раніше, а шляхом прямого голосування виборців;

прийнятий новий тарифний білль, який передбачав суттєве зниження

протекціоністських мит на ввезення іноземних товарів;

в 1913 р. почала функціонувати Федеральна резервна система США.

Антитрестова політика адміністрації В. Вільсона

прийнятий закон Клейтона, який передбачав введення ряду додаткових заходів

заборони монополістичної практики великих фірм – заборонялося продавати

свою продукцію різним покупцям за неоднаковим цінами;

заборонялася також широко поширена тоді і США система «перехрещуваного

директорату», за допомогою якої невелика група фінансових магнатів тримала

під своїм жорстким контролем діяльність сотень промислових і фінансових

об'єднань;

іншим заходом антитрестового характеру стало створення в жовтні 1914 р

Федеральної торгової комісії. Їй пропонувалося, за законом, виявляти всі

випадки монополістичної практики великих корпорацій, розслідувати їх, а потім

передавати в судові органи для прийняття рішення.

Соціальна політика адміністрації В. Вільсона

було обмежено застосування дитячого праці;

встановлено 8-годинний робочий день для залізничників;

створено систему компенсацій при ушкодженні на виробництві робочих,

зайнятих на підприємствах, що виконують державні замовлення;

в 1914 р. Конгрес прийняв закон про агротехнічну допомогу фермерам і про

створення мережі сільськогосподарських агентів у графствах;

в 1916 р. прийнято кредитний акт: систему державних та акціонерних земельних

банків, які отримали право видавати фермерам іпотечні кредити при збільшенні

термінів повернення боргу та скорочення відсоткових ставок.

Вплив війни на економіку США

військові замовлення стали головним чинником розвитку економіки. Військові

закупівлі країн Антанти з 1914 по 1917 р. оцінювалися в 3-5 млрд дол.

значна частина золотих запасів європейських країн перекочувала в

американські банки. У 1916 р золотий запас США склав 2,7 млрд дол., тобто

третину світового;

з країни-боржника, який вони були до війни, США перетворилися в державу-
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кредитора. За роки війни капіталовкладення США за кордоном зросли з 3,5

млрд дол. до 6,5 млрд;

в роки нейтралітету державне втручання в економічне життя країни значно

розширилося

Зміцнення міжнародного статусу США

скориставшись тим, що європейські суперники США брали участь у війні,

американський капітал поширив свій вплив на значну частину Латинської

Америки. З 1913 по 1920 р. торгівля США з країнами цього регіону зросла майже

в чотири рази;

не обмежуючи економічною експансією, США направляли лінкори, солдат,

морську піхоту на Гаїті (в 1914–1915 рр.), в Домініканську Республіку (1916 р.),

на Кубу (в 1916–1917 рр.) і в Мексику (в 1914 і 1916 рр.), підтримуючи сили,

близькі Вашингтону. Набагато менш успішно розвивалася економічна експансія

в далекосхідному регіоні і басейні Тихого океану, де вона зустріла сильну

протидію нового суперника – Японії.

Соціальна політика США в роки війни

у 1915 р. закон Лафоллета про моряків, що поліпшував умови праці 150 тис.

моряків торгового флоту. Його прийняття було обумовлено необхідністю

забезпечити безперебійні поставки в країни Антанти;

закон Кітінг – Оуена забороняв використання дитячої праці у виробництві

товарів, призначених для міжштатової торгівлі. Він охоплював лише 150 тис. з

1850 тис. дітей і підлітків, зайнятих у виробництві (в 1918 р Верховний суд

оголосив закон Кітінг – Оуена неконституційним);

в 1916 р. став законом білль про компенсацію при нещасних випадках особам,

зайнятим на підприємствах, які виконували державні замовлення;

важливим актом у сфері трудових відносин став закон Адамсона про введення

8-годинного робочого дня на залізницях;

в 1916 р. Вільсон підписав закон, що задовольняв головну вимогу фермерів про

дешевий кредит.

7 травня 1915 р. лайнер "Лузітанія" був торпедований німецьким підводним човном.

Серед 1198 загиблих 123 пасажири були громадянами США. Всі ці події готували

громадську думку США до вступу країни у війну.
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