
Лекція 1.2. Економічні процеси в

країнах Західної Європи та Північної

Америки (остання третина ХІХ –

початок ХХ ст.

Питання до теми

Технологічні зрушення

Нові тенденції в розвитку господарства

Процес монополізації

Торговельна політика держав

«Друга промислова революція»

Фаза промислової революції, що охоплює другу половину XIX і початок ХХ ст.

Початком її вважають впровадження бесемерівського способу виплавки сталі, а

кульмінацією – поширення потокового виробництва і поточних ліній. Концепція

другої промислової революції була запроваджена британським соціологом Патріком

Геддесом в 1915 р.

Особливості «другої промислової (технологічної ) революції»

1. Відбувалася на базі виробництва високоякісної сталі, поширенні залізниць,

електрики і хімікатів. 2. Розвиток економіки базувався на наукових досягненнях, а не

просто вдалих винаходах.

Технологія бесемерівського способу виплавки сталі. Через розплавлений чавун

продувають повітря, що викликає окислення домішок і перетворення чавуну на

сталь. Генрі Бесемер – англійський винахідник, член Лондонського королівського

товариства з 1879 року.

Важлива тенденція епохи – це поступове витіснення парової енергії електричною.

Так, у 1879 році на Німецької промисловій виставці демонструвався електровоз

потужністю 3 к. с., створений німецьким інженером Вернером фон Сіменсом.

Локомотив використовувався для катання відвідувачів по території виставки.

Швидкість становила 6,5 км / год.

Найважливіші винаходи епохи:

Винахід динамо-машини (В. Сіменс. Німеччина, 1867). Ернст Вернер фон Сіменс –

відомий німецький інженер, винахідник, учений, промисловець, засновник фірми

Siemens, громадський і політичний діяч.

Томас Алва Едісон – всесвітньо відомий американський винахідник і підприємець.

Едісон отримав у США 1093 патенти і близько 3 тисяч в інших країнах світу.

Винахід електричної плавильної печі 1877 р.

Винахід генератора 1888 р.

Винахід трансформатора для передачі енергії на відстані 1891 р.

Нікола Тесла (10 липня 1856 Сміляни, Австрійська імперія, нині в Хорватії – 7 січня

1943 р., Нью-Йорк, США) – винахідник у сфері електротехніки і радіотехніки,

інженер, фізик. Відомий завдяки своєму внеску в створення пристроїв, що працюють

на змінному струмі, багатофазних систем і електродвигуна, що дозволили зробити

так званий другий етап промислової революції.
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Винахід лампи електричного накалювання. Світова популярність тим часом

дісталася американцю Т. Едісону, хоча, по суті, він не винайшов лампочку, а лише

вдосконалив чужі розробки. Всупереч поширеній думці, навіть патрон для лампочок

придумав не він, а його співробітник Стеріжер, а розетка й вилка – це знову ж

заслуга Лодигіна.

Винахід парової турбіни (Г. Парсонс, 1884)

Винахід двигуна внутрішнього згорання (Р. Дизель – Німеччина, 1893; Н. Отто –

Німеччина, 1877)

Винахід автомобілю (Г. Даймлер, К. Бенц)

Конвеєр – машина неперервно транспорту, призначена для переміщення сипучих,

кускових або штучних грузів. Перше застосування 1868 рік, Великобританія: конвеєр

з тканинними прогумованими стрічками. 1882 рік, США: перше використання у

поточно-масовому виробництві (автомобілебудуванні). 1908 рік, США: Генрі Форд

створив успішне потокове виробництво автомобілів на основі конвеєра, що було

знаковою подією для промислової революції.

Перший політ братів Райт, які придумали перший в світі літак, 1903

Нові галузі промисловості епохи:

електроенергетична;

хімічна;

нафтохімічна;

автомобілебудування.

На початку XX ст. все більш важливим економічним ресурсом стає нафта. На той

час існувало шість регіонів її видобутку:

Поволжья (Росія)

Азербайджан (Росія)

Пенсильванія (США)

Каліфорнія (США)

Техас (США)

Зона Перської затоки (Великобританія)

Прості форми монополій

Конвенції

Пули

Ринги

Корнери

Конвенція  (договір, угода) – договір між різними підприємствами і організаціями для

врегулювання питань збуту, виробництва, розподілу замовлень.

Пул (загальний фонд) – для нього характерно:

створення загального фонду прибутків;

встановлення правил розподілу доходів і прибутків;

в торгівлі передбачає угоду про накопичення і відстрочення продажу товару з

метою створення дефіциту і підвищення цін;
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біржові створювалися для спекуляції акціями;

патентні – для спільного накопичення і експлуатації патентів.

Рінг  (букв. – кільце)

Угода про вилучення з ринку або затримки на складах товарів з метою подальшого

продажу за монопольними цінами. Створювались у сфері торгового капіталу.

вперше з'явилися в італійській провінції Ломбардія (звідси «ломбардування

товарів»). На початку XVII ст. поширилися в Нідерландах, охоплювали операції з

цінами на каву, спирт, хліб;

масове поширення набули в епоху капіталізму вільної конкуренції, особливо в

періоди дефіциту товарів (під час Великої французької революції), були

характерні для США у 80-х рр. XIX ст. у вуглевидобувній промисловості та чорній

металургії.

Корнер (букв. – кут)

створювалися на фондових біржах з метою покупки акцій окремих компаній для

подальшого перепродажу за монопольної ціною або заволодіння контрольним

пакетом акцій. Відомі з XVI–XVII ст.

В 1890-і рр. корнери утворили американські залізничні «королі» в боротьбі з

великими біржовими ділками – «ведмедями» (провідними гру на пониження курсу

акцій). В одному з таких корнерів, названому на ім'я найбільшої залізничної компанії

США «Норзерн пасіфік» брали участь видатні західно-європейські будинки, які

фінансували закупівлі.

Зрілі форми монополії

Картелі, синдикати, трести і концерти

Синдикат (франц. syndicat – розглядаю, перевіряю) – Угода самостійних

підприємств про спільну комерційної діяльності. Найбільший розвиток отримали в

першій чверті ХХ ст. в добувній промисловості Німеччини і Франції.

Картель (фран. cartel, від італ. cartello – папір, документ) – заснований на тимчасову

угоду самостійних підприємств з метою встановлення контролю над ринком певного

товару, підвищення цін на нього і забезпечення монопольно високого прибутку.

Створюються на термін не менше 5 років.

передбачає:

встановлення обов'язкових для всіх учасників мінімальних цін на товари;

розмежування районів збуту;

визначення загального обсягу виробництва або збуту і частки (квоти) в ньому

кожного учасника;

загальні умови найму робочої сили;

обмін патентами;

спільна участь у будь-якому підприємстві тощо.

Трест  (англ. trust, осн. значення –  довіра) – характеризується втратою

об'єднуються підприємствами комерційної та виробничої самостійності, і

підпорядковані обласним єдиному управлінню.

Власники, що увійшли в трест підприємств, перетворюються в учасників (акціонерів)

всього тресту в цілому.

Концерн  (англ. concern –  участь) – охоплює підприємства різних галузей

промисловості, транспорту, торгівлі, банківські та страхові компанії.

Структура: до його складу можуть входити окремі підприємці, акціонерні компанії і
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трести. Учасники зберігають формальну самостійність, його ядром зазвичай є

великий трест.

Приклади: американський концерн «Дюпом де Немур», німецький концерн Круппа,

банк – американський концерн Моргана, бельгійський концерн «Сосьєте Женераль

ж Бельжик», сімейна фірма (японські концерни Міцуї, Міцубісі, Сумітомо, німецький

концерн Фліка, спеціально створюється головне товариство (бельгійське К.

«Софіна».

Ознаки монополістичної конкуренції:

невелика кількість виробників в кожній галузі при значній частці їхніх товарів на

ринку;

злиття банківського і промислового капіталу і утворення фінансового капіталу і

фінансової олігархії;

обмеження в розподілі інформації;

диференційованість товару за ринковими сегментами, захист товарів

патентами, ліцензіями, марками і товарними знаками;

виникнення значних бар'єрів для проникнення в галузь;

вихід монополій за рамки національних кордонів.

Зміна питомої ваги провідних індустріальних країн у світовому промисловому

виробництві, 1860–1914 рр.

Країна 1860 1870 1900 1914

Велика

Британія

36 % 32 % 18 % 14 %

США 17 % 23 % 31 % 36 %

Німеччина 16 % 13 % 16 % 16 %

Франція 12 % 10 % 7 % 6 %

Росія 3 % 4 % 5 % 6 %

Японія - - 1 % 1,2 %

Експорт фінансового капіталу (станом на 1914 р.)

Країна Обсяг інвестицій

(дол. США)

Велика

Британія

18 млрд

Франція 9 млрд

Німеччина 5,8 млрд

США 3,8 млрд

Зовнішньоторгова  політика держав

Фритредерство – заснована на принципі переваг і спрямована на забезпечення

можливості світовій економіці досягти більш ефективного розміщення ресурсів і

більш високого рівня матеріального добробуту. Характеризувалася скасуванням

мит.

Протекціонізм – захист вітчизняних виробників від іноземних конкурентів, шляхом
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впровадження мит, дотацій, податкових пільг і т. д.

Світові кризи

Криза 1873 року. Розпочалася навесні з падіння фондового ринку у Відні. Потім

ситуація повторилася в Амстердамі і Цюріху. На Нью-Йоркській фондовій біржі в

результаті банкрутства Тихоокеанської залізничної компанії різко впали акції,

почалася банківська паніка. Причиною стала відмова німецьких банків у

продовженні кредитів.

Наслідки. Європейська та американська економіка відчули різкий спад виробництва,

експорт з країн Латинської Америки також зменшився, дохід державних бюджетів

впав. Він був найбільш затяжним – тільки в 1878 році ситуація в міжнародній

фінансовій сфері змогла вирівнятися.

Криза 1893 р.

Географія: охопила Австралію і США.

Причини: фахівці пов'язують її початок з дозволу вільного ціноутворення на срібло,

яке було прийнято Срібним Пактом Шермана. Іноземні інвестори, злякавшись, що в

результаті США не буде керуватися золотим стандартом, почали виводити свої

капітали, чим прискорили падіння фондового ринку і біржової паніки. В Австралії

після різкого збільшення попиту і виникнення буму на ринку нерухомості, що

фінансується внутрішніми кредитами, несподівано було закриття трьох найбільших

банків країни і різке зниження цін на товари експорту.

Криза 1900–1903 рр.

настав раптово і охопила більшість європейських країн, а в наступному році і США.

Найбільш постраждала Росія, в якій криза переросла в затяжну депресію, що

тривала до 1909 р.

наслідки: зовнішня торгівля різко скоротилася, багато банків оголосили про

банкрутство.

Криза 1907–1908 рр.

Особливості: за своїм масштабом була більша, ніж всі відомі в історії розвитку

світового індустріального суспільства. Негативно вплинула на економіку відразу

дев'яти розвинених держав. Найбільш постраждалими виявилися Британія, США,

Франція і Італія. Цю кризу вперше назвали «Велика депресія».

Причини: почалася з того, що в 1906 р. облікова ставка Банку Англії була піднята

для поповнення золотого резерву. У 1907 р. через відтік іноземного капіталу впав

фондовий ринок Нью-Йорка і до листопада цього ж року –  криза охопила комерційні

банки США. Країну знову накрила затяжна рецесія, зменшився обсяг грошової маси,

національна платіжна система була підірвана.

Криза 1914 р.

Уряду Великобританії, Франції, США та Німеччини для утримання своїх армій

почали тотальний розпродаж цінних паперів іноземних емітентів.

Особливість: відрізнялася від інших тим, що почалася одночасно в декількох

країнах, а не поширювалася від однієї держави до іншої. Впали відразу всі ринки – і

грошові, і товарні. Великі розвинені країни пом'якшили наслідки банківської паніки

шляхом інтервенції центральних банків.

Один із методів пояснення природи криз – цикли Кіндратієва (К-цикли або К-хвилі) –

періодичні цикли змінюваних підйомів і спадів сучасної світової економіки

тривалістю 40-60 років, описані в 1920-і роки.
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Саймон Сміт Кузнець пов'язував цикли економічного розвитку з інвестуванням і

демографічними змінами.

Технологічний уклад – (англ. Waves of innovation, англ. Techno-economic paradigm,

ньому. Techniksysteme) – один з термінів теорії науково-технічного прогресу.

Означає сукупність сполучених виробництв, що мають єдиний технічний рівень і

розвиваються синхронно.

Зміна домінуючих в економіці технологічних укладів зумовлює нерівномірний хід

науково-технічного прогресу. Провідними дослідниками даної теми є Сергій Глазьєв

і Карлота Перес.

Перелік технологічних укладів

№

укладу
Зміст Початок Початкова подія

I

Початок 1-ї

промислової 

революції

1772

Створення Р. Аркрайтом

прядильної машини «Water

frame» і будівництво ним

текстильної фабрики в

Кромфорді

II Епоха пару 1825

Паровоз Locomotion № 1,

будівництво залізничної дороги

Стоктон – Дарлінгтон.

III

Епоха сталі

(2-га

промислова

революція)

1875

Винахід бесемерівського

процесу, створення на базі

конвертера Бесемера заводу

Edgar Thomson Steel Works в

Пітсбурзі.

IV Епоха нафти 1908

Впровадження на

підприємствах Форда

стрічкового конвеєра, початок

випуску автомобіля Ford Model

T.

ІЗЄтаПА: Лекція 1.2. Економічні процеси в країнах Західної Євро... https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=76404
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