
Лекція 2.1. Велика Британія в

пізньовікторіанську епоху

Питання

    особливості соціально-економічного розвитку Великої Британії;

    внутрішньополітична боротьба в країні;

    зовнішня політика Лондона;

    громадська думка;

    робітничий рух;

    наука і культура

Вільям Гладстон –  засновник і лідер Ліберальної партії, прем'єр-міністр

Великобританії (1868–1874 рр.; 1880–1885 рр.; 1886; 1892–1894 рр.). Про розвиток

Британської імперії

«Приголомшливе збільшення багатства і могутності».

«Ми можемо дивитися на наше сьогодення з повним задоволенням». Газета

«Times» 1871 р.

Британський історик П. Мет’єс: «Ніколи до цього часу і ніколи пізніше жодна

країна в такій же мірі, як Англія, чи не панувала в світовій економіці».

Фази розвитку британської економіки

    1873–1878 рр. – економічна криза;

    1878–1880 рр. – посилення кризи;

    1880–1882 рр. – пожвавлення економіки (незначне зростання);

    1882–1888 рр. – спад економіки (рецесія);

    1888 – початок 1890-х – стабілізація;

    перша половина 1890-х рр. – чергова економічна криза (до 1895 р.).

Основні показники темпів розвитку економіки Великобританії в останній третині ХІХ

ст.

    повільні, в порівнянні з Німеччиною і США, темпи монополізації;

    труднощі в оновленні технологій виробництва;

    зниження темпів приросту виробництва промислової продукції;

    зниження частки реінвестування у власне виробництво.

Процес томасування чавуну, також відомий як процес Гілкріст – Томаса – один з

видів перетворення рідкого (одержуваного з доменної печі) чавуну в сталь. Він був

запропонований Сідні Гілкріст Томасом 1878 року, а потім розроблений його

двоюрідним братом Персі Карлайлом Гілкрістом. Процес успішно конкурував з

бесемерівським процесом. Поширенню Томасовського процесу сприяло те, що така

сталь була дешевшою.

Особливості процесу монополізації економіки

    відбувався повільніше, ніж в Німеччині і США;
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    стосувався насамперед банківської сфери і важкої промисловості, в меншій мірі –

легкої;

    чільну роль в економіці відігравали колоніальні монополії, які давали більше

прибутку, ніж внутрішні компанії («Колоніальна компанія річки Нігер" (1886 р.),

«Імперська компанія Британської Східної Африки» (1886 р.), «Британська

Південноафриканська компанія» (1889 р.);

    малостійкий характер багатьох монополій («Асоціація по виробництву сталі»

(1886 р.) і «Вугільний синдикат» (1894 р.) швидко розпалися).

Найбільш успішні монополісти епохи

    «Дормен-Лонг» (1875 р.) – будівництво мостів;

     «Джон Браун» (1851 р.) – суднобудування;

    «Армстронг, Уітворт і Ко» (1847 р.) – воєнна промисловість, будівництво суден,

автомобілебудування;

    «Віккерс» (1828 р.) – виробництво зброї. 

Соціальні наслідки кризових явищ в економіці

    різко скоротилися доходи сільськогосподарських виробників (ціни на їхній товар

впали на 40%);

    зниження добробуту робітників (за висновком Королівської комісії з праці 1893

року – 83% британських робітників мали сімейний бюджет нижче прожиткового

мінімуму);

    зростання безробіття (1893 г. – 11,4%).

Таймс «Про політичне життя Великої Британії: «Партійні чвари ... досягли такої

гостроти, якої не було на пам'яті найбільш досвідчених політичних діячів» (1880 р.)»

Демократизація політичної системи

  1872 р. – ліберали провели в парламенті закон про таємне голосування при

виборах до парламенту;

  1883 р. – законодавство поповнилося ще одним демократичним актом,

спрямованим проти широко практикується корупції державних чиновників, членів

парламенту та підкупу виборців;

  1884 року – вступив в дію третій виборчий закон: право голосу отримали дрібні

фермери і сільськогосподарські робітники. Склад виборців збільшився з 25% до

58% всього чоловічого населення з 20-річного віку;

  1885 р. закон встановлював рівномірний розподіл виборчих округів в залежності

від чисельності населення;

   1888 р. консерватори провели закон про реформу місцевого управління: поряд з

шерифами і мировими суддями графств, формувалися ради графств. Лондон

отримав статус графства і мав керуватися також обирається радою.

Інші політичні тенденції

 розростання і бюрократизація державного  аппарату:

1) засновуються нові міністерства: сільського господарства, місцевого управління, у

справах Шотландії;

2) увійшло в практику утворення урядом комітетів, які брали на себе частину

функцій, що належали парламенту.
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 Посилення ролі кабінету міністрів і його глави в системи державної влади:

прем'єр-міністра міг вирішувати ті чи інші важливі питання без відома членів

кабінету

Зовнішня політика Лондона

Принцип «блискучої ізоляції»

  не пов'язувався себе довготривалими союзницькими зобов'язаннями;

  залишати за собою «свободу рук»;

  дипломатичне маневрування

Основні завдання зовнішньої  політики

  не допустити посилення не одного з конкурентів;

  англійський флот мав бути завжди більше флотів двох будь-яких інших морських

держав –  принцип «двох рівнів» (або «двох стандартів»;

  подальша колоніальна експансія.

Перша англо-бурська війна 16 грудня 1880 – 23 березня 1881 рр.

Аби не допустити затяжної війни, кабінет Гладстона підписав перемир'я 6 березня

1881 р. Мир був встановлений 3 серпня 1881 р., підписанням Преторійської

конвенції.

Трансвааль отримував повне самоврядування, але натомість визнавав сюзеренітет

Лондона. За ним залишалося право призначати постійного представника в Преторії,

пересувати свої війська з його території в разі війни і зберігав контроль над

зовнішньою політикою республіки.

Друга англо-бурська війна 1899–1902 рр. – превентивна війна бурських республік –

Південно-Африканської республіки (Республіки Трансвааль) і Помаранчевого

Вільної держави (Помаранчевої Республіки) проти Великобританії, закінчилася

перемогою останньої. Війна завершилася підписанням 31 травня 1902 року мирного

договору в містечку Ферініхінг під Преторією, за яким бури визнали анексію

Трансвааля і Помаранчевої Республіки Британією. Згідно з його положеннями бури

визнавали владу британської Корони, але натомість уряд оголошував амністію

учасникам бойових дій, обіцяло надати бурам в майбутньому самоврядування,

давало дозвіл на використання голландської мови в шкільному викладанні і в судах,

зобов'язалося відшкодувати збитки, завдані фермерам діями англійських військ.

Ідеологічне обґрунтування колоніальної експансії

Ліберальне акцентувало увагу громадськості, як правило, на морально-релігійних

аспектах «цивілізаційної місії» Британії

Консервативне - використовувало для обґрунтування експансії економічні та 

військово-політичні аргументи

Соціал-демократична федерація (1884 р.) Мета – пропаганда марксистської

теорії, як «символу віри».

Методи. Критикуючи «всю систему найманого рабства», члени СДФ розраховували

на революційний метод як засіб докорінної реорганізації. Разом з тим вони рішуче

виступав проти роботи в тред юніонах, оголошувала їх буржуазними організаціями,

відволікаючими від справи революції.

Фабіанське товариство (1884 р.)
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Мета – перетворення ладу «для забезпечення загального щастя і добробуту.

Методи – визнавали реформістський, конституційний, поступовий перехід до

соціалізму. Головна роль в цьому належить державі – надкласовому органу,

здатному регулювати суспільні відносини.

Незалежна робоча партія (1893 р.)

Мета – реалізація соціалістичного принципу колективної власності на основі

усуспільнення всіх засобів виробництва.

Першочергове завдання – глибока демократизація державної системи аж до

ліквідації палати лордів і монархії.

Методи – надавала серйозного значення роботі в профспілках, кооперативах –

усюди, де були робітники.
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