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Текст лекції:
10.1. Економічні наслідки Другої світової війни. План Маршалла
Друга світова війна була більш руйнівною, ніж Перша, тому військові
витрати в 4,5 рази перевищили витрати у Першій світовій, а також у
військовому конфлікті взяли участь більше 60-ти держав з населенням 4/5,
що проживають на планеті.
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Економічні наслідки Другої світової війни:
1. знищена 1/3 національного багатства країн-учасниць;
2. руйнування економіки країн-учасниць, особливо країн Західної
Європи, відбулася дезорганізація господарства.
3. післявоєнна західноєвропейська економіка набула деформованого
вигляду мілітаризованої структури виробництва, розірвано зв'язки між
сферами національних економік;
4. зросла інфляція, дестабілізувались європейські валюти;
5. руйнування міждержавних зв'язків;
6. зосередження 2/3 промислового виробництва і золотого запасу світу
в США;
7. економічне, моральне та фізичне виснаження населення;
8. створення світової системи соціалізму, збільшення кількості країн з
адміністративно-командною системою управління;
9. здобуття

незалежності

значною

кількістю

економічно

слаборозвинених колоніальних держав;
10. початок інтеграційних процесів.
Наслідки Другої світової війни для Німеччини як для країни, яка
капітулювала, виявилися найважчими: величезні людські втрати, в країні
були знищені житлові будинки, промислові підприємства, засоби транспорту,
електростанції і т. д.. Значно зросли податки, але вони не могли заповнити
бюджетний дефіцит.
У самому виграшному становищі опинилися США, які отримали
величезну вигоду з військового конфлікту в Європі. Військові дії йшли
далеко від кордонів США, тому країна не відчувала ні бомбардувань, ні
руйнувань, ні загибелі мирних жителів, ні окупації. Більше того, на відміну
від інших країн, які брали участь у війні, США вдалося помітно збільшити
свій виробничий потенціал і зміцнити міжнародне становище завдяки
поставкам воєнної продукції в Європу. Все господарське життя була
підпорядковане виконанню військових замовлень уряду. Ці замовлення були
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потужним

стимулом

для

прискореного

розвитку

американської

промисловості. Війна в значній мірі вплинула не тільки на масштаби, але й на
структуру народного господарства. В наслідок чого випереджаючими
темпами розвивалося виробництво кольорових металів, машинобудування.
Таким чином, У середині 1940-х рр. США виявилися найпотужнішою
країною світу, далеко обігнавши своїх конкурентів, які зазнали важких втрат
в ході війни.
У 1947 році державний секретар США Д. Маршалл запропонував
«Програму відновлення Європи», яка відома під назвою «План Маршалла».
Основною метою цієї програми було забезпечення швидкого економічного
відродження країн Європи, з одного боку, та оздоровлення американської
економіки, з іншого боку. За допомогою реалізації цього плану Сполучені
штати мали надію уникнути фінансової кризи

та спаду виробництва за

рахунок збільшення експорту товарів та послуг в країни Європи. Загальна
сума фінансової допомоги у вигляді дотацій, позик, та фінансування поставок
товарів під гарантії уряду США складала 17 млрд. доларів.
Зміст плану Маршалла
Період дії
Країниучасники

1948 - 1951 р.;
Франція, Великобританія, Австрія, Бельгія, Греція,
Данія, Ірландія, Ісландія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Норвегія, Португалія, Турчина,
Швеція, Швейцарія, ФРН (як самостійна держава
ФРН приєдналася до плану Маршалла тільки в
1949 р.).;
- відмова від націоналізації промисловості;

Основні

- надання повної свободи приватному

умови надання підприємництву;
допомоги

- зниження митних тарифів на американський
імпорт;
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- гальмування конкуруючих з США галузей
європейської промисловості;
- поставки в США дефіцитних видів сировини;
- відказ від торгівлі з країнами соціалістичного
табору;
- заохочення приватних американських інвестицій;
- витрата отриманих коштів на придбання
обладнання і матеріалів у США та ін..
- відновлення економіки країн учасників програми;
- досягнення контролю над інфляцією;
- країни змогли виплатити зовнішні борги;
-

підвищення

конкурентоспроможності

європейських товарів на зовнішньому ринку та
Основні
результати

значне

розширення

європейської

зовнішньої

торгівлі;

реалізації плану - відновлення та укріплення середнього класу в
країнах Європи;
- американізація економік країн учасниць;
- США звільнилися від надлишків «інфляційних
доларів»

та

товарів,

що

не

могли

бути

реалізованими на внутрішньому ринку та ін..
10.2. Прискорений розвиток Німеччини та Японії: причини та
наслідки
«Німецьке економічне диво» почалося з відомих реформ Людвига
Ерхарда.
Вони почалися в 1948 році. В основі була ідея будівництва соціальноринкового господарства. Плани Ерхарда спиралися на грошову реформу,
вільні ціни і підприємництво.

8

В 1948 р. рейхсмарки були об’явлені недійсними. Замість них кожен
мешканець отримав по 40 нових дойчмарок, потім до них додали ще 20.
Грошові

обов’язки

підприємництв

також

перераховувались.

Підприємництво, отримавши готівку для виплат перших ЗП, в подальшому
мусили існувати за рахунок збуту своєї продукції.
Наступною була реформа цін. Було проведено лібералізацію цін
(ліквідовано державний контроль за цінами). Однак залишився контроль за
цінами на продукти харчування, паливо, електроенергію, квартирну плату.
Фактично зберігалися ціни довоєнного періоду.
Ринок наповнився товарами. Він урізноманітнювався також за рахунок
запасів фірм і швидкої конверсії промисловості.
Перевага надавалася не базовим галузям, а виробництву предметів
споживання. Велике значення мала система соціального страхування, на яку
спрямовувалося 15 % національного доходу.
Л. Ерхард наполягав не на нагляді, а на забороні монополій. Основою
стали дрібний, середній бізнес, підприємництво у виробничій сфері.
До середини 50-х років ФРН вийшла на 2 місце після США за обсягом
золотих запасів. Німеччина стала передовою країною західної Европи,
обігнавши в господарському відношенні Францію і Англію.
Наслідки реформ Ерхарда: вже через 2 роки відновили довоєнний
рівень промисловості, зникли «чорний ринок» і спекуляція, продуктивність
праці лише за перший рік зросла на третину, зростання зарплати випередило
зростання цін. Найбільш прискорено розвивалися машинобудування,
приладобудування,

оптика,

виробництво

електроенергії.

Факторами

успішного розвитку стало наступне: оновлення основного капіталу на новій
технологічній основі, підвищення рівня інтенсивності праці, різке зростання
капіталовкладення. Важливо й те, що ФРН протягом 10 післявоєнних років
не несла тягаря військових витрат.
«Японське економічне диво» почалося

приблизно

в 1946 р..

Американська окупаційна влада провела ряд важливих реформ. Були
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розпущені збройні сили, встановлені демократичні свободи, проголошено
загальне виборче право, сформовані парламент і уряд, прийнята конституція.
Економічні реформи: було введено антимонопольне законодавство,
відповідно до якого розпущені найбільші монополії, проведена реформа
податкової системи (зменшені податки на підприємницьку діяльність),
земельна реформа. Реформи в цілому пожвавили і посилили конкуренцію,
сприяли зростанню виробництва.
1947-1950 рр. – була проведена земельна реформа, яка полягала у
викупі державної поміщицької землі з подальшим її продажем арендаторамселянам.
1950 р. – була проведена бюджетна реформа, яка полягала у прийнятті
єдиного фіксованого валютного курсу. Японським підприємствам і банкам
дозволялось вести операції на зовнішньому ринку.
Був створений багатогалузевий комплекс всіх сучасних переробних
галузей.
У 60-і роки в центрі знаходилися такі галузі: автомобільна
промисловість, нафтопереробка, нафтохімія. Надалі швидкими темпами
почала розвиватися електроніка.
Велику роль зіграли і інші реформи: прийняття кодексу про працю,
легалізація профспілкових свобод, реформа шкільного навчання. Величезну
роль зіграв розвиток виробництва, спрямованого на масове споживання
10.3. Динаміка та структура змін господарського розвитку світу в
другій половині ХХ століття
Після Другої світової війни світове господарство включало три
підсистеми:

господарства

економічно

розвинених

країн,

держави

соціалістичного табору і країни, що розвиваються, які утворилися в
основному після розпаду колоніальної системи.
Можна виділити наступні особливості розвитку світового господарства
на даному етапі.
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1. Економічно розвинені країни світу вступили у фазу інтенсивного
розвитку.
2. Змінювалася структура національних господарств.
3. Найбільш динамічно розвивалася промисловість, виникли нові
галузі: аерокосмічна, радіоелектронна і т.д.
4. Важливими чинниками розвитку світового господарства були
науково-технічний прогрес, подальше поглиблення всесвітнього поділу
праці, інтернаціоналізація виробництва.
5. Сформувалася світова інфраструктура — комплекс галузей, що
обслуговували світові економічні відносини (транспортна система, мережа
інформаційних комунікацій тощо).
6. Розширилися і набули нового змісту всі форми міжнародних
економічних відносин. Для господарського розвитку характерним було
посилення взаємозв'язків між усіма країнами та їхніми групами.
7. Набули розвитку міждержавні інтеграційні процеси. Економічне
зростання національних господарств залежало від ступеня входження їх до
всесвітнього господарства.
8. Подальше

поглиблення

всесвітнього

поділу

праці,

інтернаціоналізація виробництва.
9. Посилилося державне регулювання господарських процесів.
10.

Головною тенденцією в економічному розвитку всіх країн була

індустріалізація, розвиток НТП.
Під впливом НТР у 50-60-і рр. у галузевій структурі народного
господарства відбулися зміни. На другому етапі НТР на основі повсюдного
переходу до ресурсо- та працесберігаючим, екологічно чистим, наукомістких
виробництв і технологіям відбулася глибока структурна перебудова
господарства провідних країн.
Це не могло не викликати глибоких соціальних змін. На перший план
вийшли працівники сфери послуг, а на другому плані - працівники
промисловості та аграрного сектору. Ці зміни свідчать про зростання
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інтелектуальних функцій праці, підвищенні загальноосвітнього рівня осіб,
зайнятих у різних сферах економіки.
Однак слід зазначити і негативні явища, що супроводжують
переможний хід НТР. У сфері зайнятості це хронічне безробіття. Зокрема,
вона є результатом швидких структурних змін в економіці внаслідок
вивільнення великої кількості робітників у старих галузях (галузі важкої
промисловості).
Крім того, це результат набираючого темпи процесу міжнародного
поділу праці і, як наслідок, масової міграції робочої сили, і, нарешті,
раціоналізації виробництва в умовах жорсткої конкуренції.
Таким чином, можна стверджувати, що третя НТР (як і попередні
науково-технічні

революції)

якісно

перетворила

не

тільки

сферу

матеріального виробництва, але і значно змінила суспільні відносини,
справила величезний вплив на духовне життя суспільства внаслідок як
позитивних, так і негативних соціально-економічних перетворень.
4. Інтеграційні процеси у світовій економіці.
На сучасному етапі визначальним фактором світового економічного
розвитку стає інтернаціоналізація господарського життя. Більше 200
незалежних держав пов'язані в сфері виробництва, капіталовкладень, міграції
робочої сили в області науки і техніки. При цьому стан національної
економіки все більше залежить не від внутрішніх, а від зовнішніх
виробничих

факторів,

в

тому

числі

міжнародного

поділу

праці,

загальносвітового науково-технічного розвитку.
Однією з форм інтернаціоналізації економіки в другій половині ХХ ст.,
що прискорено розвивається, стала міждержавна інтеграція національних
господарств. НТР дала прискорення цьому процесу, що призвело до
виникнення феномена «відкритої економіки», або інтернаціоналізації
господарських відносин на основі процесу інтеграції. В основі цього явища
лежить прагнення до досягнення більшої ефективності національних
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господарств за рахунок стимулювання процесів спеціалізації та кооперування
в рамках регіональних союзів, розвитку співпраці між країнами-учасницями
в області виробництва, торгівлі, валютних відносин та інших сфер. Інтеграція
є яскравим проявом глобалізації господарського життя.
На

основі

інтернаціоналізації

виробництва

здійснюється

інтернаціоналізація капіталу, що представляє собою процес переплетіння і
об'єднання національних приватних і державних капіталів, трансформують
чисто національну власність в загальну,

міжнаціональну її форму.

Інтернаціоналізація капіталу веде до виникнення нового явища в світовій
економіці - транснаціоналізації - утворенню густої мережі транснаціональних
або багатонаціональних корпорацій (ТНК або БНК)
Уже початок ХХ ст. відзначений виникненням міжнародних суб'єктів
господарювання. В післявоєнний період разом з швидким розвитком
інфраструктури вони стали перетворюватися в багатогалузеві комплекси, що
діють на принципах спеціалізації та кооперації виробництва на світовому
рівні. Сьогодні ТНК перетворилися на провідну силу світових відносин. Так,
якщо в 1970 таких корпорацій було близько 7 тис., У 1980 - 10 тис. з 90 тис.
іноземних філій в 125 країнах, то в 1990 - вже 44 тис. з 280 тис. філій в 160
країнах, причому тільки кожна десята належить країнам, що розвиваються, а
9/10 - розвиненим. На даний момент налічується не менше 53 тис. ТНК з
більш ніж 450 тис. іноземними філіями. Вони контролюють 1/3 світового
виробництва, 20% світової робочої сили. Світова торгівля сировиною і
теплоносіями майже повністю знаходиться під їх контролем. ТНК є
«локомотивом»

розвитку

новітніх

технологій,

появи

нових

більш

високоякісних товарів і послуг.
Вкладаючи капітал, створюючи численні філії за кордоном, ТНК
формують розгалужену систему світового виробництва, що не визнає
національних

кордонів,

об'єднану

загальними

організаційними,

економічними і технологічними відносинами. За рахунок оптимального
розміщення виробництва в різних країнах, з урахуванням їх порівняльних
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переваг (наявність сировини, кваліфікованої робочої сили, технічного рівня
виробництва

і

т.д.)

ТНК

досягають

більш

високої

господарської

ефективності. Вони руйнують кордони між національними ринками товарів,
капіталів, робочої сили за допомогою формування прямих виробничотехнічних і економічних зв'язків між підприємствами в різних країнах,
створюючи ефект інтернаціоналізації економіки.
Найважливішим

напрямком

інтернаціоналізації,

який

отримав

особливий розвиток в останні десятиліття, є міждержавна, регіональна
інтеграція

національних

економічного,

політичного

господарств.
і

Вона

культурного

являє

собою

зближення,

процес

об'єднання,

вирівнювання і взаємного збагачення групи країн на основі спільного
розвитку всебічних взаємозв'язків з метою становлення єдиного загального
господарського організму із загальною системою соціально-культурних
цінностей і єдиним політичним керівництвом Найбільш ранньою і на даний
момент

найбільш

розвиненою

формою

міжнародної

інтеграції

є

Європейський союз.
За історично короткий термін ЄС перетворився в один з провідних
світових економічних центрів. На його частку припадає 1/3 світового
товарообігу країн з ринковою економікою, а сукупний експорт перевищує
експорт США в 3,6 рази, Японії - в 3,8 рази. ЄС також випередив показник
США за обсягом промислового виробництва і має в своєму розпорядженні
половину світових валютних резервів. Такий динамічний розвиток держав
Спільного ринку обумовлений багато в чому побоюванням європейських
країн перетворитися на свого роду «технологічну периферію» США і Японії.
У 1980-ті рр. тенденції до регіональної інтеграції намітилися у
відносинах держав Північної Америки - США, Канади, Мексики. На відміну
від ЄС у ній існує абсолютний лідер (США), що розглядає її як противагу ЄС
і південно-східній інтеграції. Крім того, північноамериканський альянс
(НАФТА) формується переважно не на інституціональній основі, а
представлений угодами приватних суб'єктів господарства країн-учасниць [5,
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с. 344]. У 1989 р. США уклали угоду з Канадою про зону вільної торгівлі, а у
1991 р. до них приєдналася Мексика. Дана угода передбачає: ліквідацію до
2010 р. усіх мит; поетапне скасування значного числа нетарифних бар'єрів у
торгівлі

товарами

і

послугами;

пом'якшення

режиму

для

північноамериканських капіталовкладень у Мексиці; лібералізацію умов для
діяльності

американських

і

канадських

банків

на

мексиканському

фінансовому ринку. Незважаючи на, здавалося б, однобічні вигоди, надані
США і Канаді, найбільшу користь від інтеграції, на думку експертів, отримує
Мексика - їй вдалося залучити значні іноземні інвестиції, трохи скоротити
величезний зовнішній борг, вгамувати гіперінфляцію, пом'якшити гостроту
соціальних конфліктів. З цим альянсом активно співпрацюють Венесуела,
Колумбія і ряд інших країн регіону.
Інтеграційні процеси з 1980-х рр. спостерігаються і у великому
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У листопаді 1989 р. виникла Організація
економічного співробітництва азіатсько-тихоокеанських держав. У неї
ввійшли

Японія,

Бруней,

Індонезія,

Малайзія,

Сінгапур,

Філіппіни,

Австралія, Гонконг, Китай і Нова Зеландія. Метою цього альянсу стало
створення зони вільної торгівлі з одночасним розвитком інтеграції в інших
сферах економічних відносин.
Інтеграційні процеси не обійшли і порівняно молоді господарства
країн, що розвиваються. До об'єднання їх підштовхує необхідність захисту
національних інтересів в основному на ринках сировини, продовольства,
енергетичних ресурсів, робочої сили і т.д. Так, ліквідація військоводиктаторських режимів, лібералізація економіки і зовнішньої торгівлі
стимулювали розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці. У
серпні 1986 р. оформилася Аргентино-Бразильска інтеграція, до якої
примкнув Уругвай. Вона поставила за мету замінити давню конкуренцію
двох

найбільших

республік

Південної

Америки

об'єднанням

їхніх

економічних зусиль, що закріпило б їхню провідну роль у регіоні. У 1991 р.
президенти Аргентини, Бразилії, Уругваю і Парагваю підписали угоду про
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створення Загального ринку країн півдня Америки (МЕРКОСУР). З 1995 р.
МЕРКОСУР перетворився на перший митний союз у Південній Америці.
5.

Особливості

економічних

модель

країн

Європейського

континенту та США.
Економічна

модель

країн

Європейського

континенту

суттєво

відрізнялась від американської:
1. Країни цього регіону були орієнтовані на соціальне ринкове
господарство з більшою, ніж у США участю в економіці корпоративних
структур і держави.
2. Існувала значно більша соціальна захищеність робітників і
службовців. У Європі значного поширення набули колективні договори між
робітником і фірмою без вимоги про індексацію. США активно втілювали
нові, більш ефективні технології, звільняючи робітників. Проте економічне
зростання, яке забезпечувалося цими технологіями, давало змогу створювати
більше робочих місць. Тому наприкінці 90-х років рівень безробіття у США
був навіть нижче рівня так званої "ефективної зайнятості", який відповідно
до кривої Філліпса становить 5 % (у березні 1999 р. він становив 4,2 %, що
було найменшим показником за останні 29 років). У Європі в той самий час
рівень безробіття досяг 15 % .
3. Значно менш ефективне використання наукового потенціалу,
оскільки кожна країна намагається сама виробляти наукомістку продукцію.
Тому масштаби європейських компаній менші за американські.
4. Значно менш ефективні, порівняно з американськими, наукові
дослідження, бо вони часто дублюються у сусідніх країнах. Крім того, кошти
в основному витрачаються на фундаментальні дослідження, прикладні ж
значною мірою стосуються розробок у традиційних галузях. Тому економіка
Європи в основному виробляє традиційні товари та послуги індустріальної
епохи. У передових наукомістких галузях європейські країни не можуть
скласти конкуренцію США.
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5. Висока частка держави в економіці. Державні витрати становлять
близько 50 % ВВП у західноєвропейських країнах, що свідчить про
обмеженість конкуренції, особливо у країнах ЄЄ.
6. Більшість розташованих у Західній Європі країн має незначні
масштаби і порівняно вузький внутрішній ринок, що визначило експортну
орієнтацію їхньої економіки. Спочатку вони будували відносно відкриту
економіку,

що

відповідало

постіндустріального суспільства.

етапу

відкритого,

а

не

замкнутого

