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Частина 2. «ЩАСЛИВІ» 20Cті
§ 23. СВІТ ДОЛАЄ ПОВОЄННУ КРИЗУ
1. Ознайомтеся зі схемою американського економічного буму
19205х рр. Які причини та характерні риси економічного розвитку
вона виділяє?

46

Схема

2. Проаналізуйте схему і джерела 47–51 і визначіть, які з чинників
економічного буму в США (джерело 46) діяли в країнах Європи.
Чому? Прокоментуйте.
лише Британія заборгувала США 4,66 мільяр#
да. Однак Британії також були винні 6,5 міль#
ярда, в основному Франція, Італія, Росія.

47

Пол Джонсон. Современность... – С. 47.

50

Німецькі діти граються пачками грошей,
що втратили свою вартість внаслідок
гіперінфляції. 1923 р.

48

Погляд сучасника

...У 1923#му я керував відділом рекла#
ми фабрики гумових виробів. Тоді була інфля#
ція. Моя місячна платня становила двісті
мільярдів марок. Гроші виплачували двічі на
день, і після кожної виплати надавалася від#
пустка, щоб оббігати крамниці і що#небудь ку#
пити, поки не з’явився новий курс долара і вар#
тість грошей не знизилася вдвічі...
Ремарк Э.М. Три товарища. –
М.: Правда, 1985. – С. 76.

49

Мовою цифр

Всі, крім Сполучених Штатів Америки, бу#
ли в боргах. Проблема полягала саме в цьому.
У 1923 р. заборгованість США разом з відсот#
ками складала 11,8 мільярда доларів. З них

Погляд дослідника

Німеччина першою вжила необхідних за#
ходів після жахливого фінансового краху
1923 року, спричиненого спекуляціями діло#
вих кіл і величезними кредитами, які держав#
ний банк видавав казначейству і промислов#
цям. Окупація Руру дезорганізувала еко#
номіку й зменшила надходження до банку.
Долар коштував 2 січня 1923 року 7260 ма#
рок, а 15 листопада – 4200 мільярдів. Серед
населення виникла паніка, магазини спусто#
шувались, а постачальники та селяни відмов#
лялися відпускати продукцію не інакше, ніж
за золото.
...Відновили фінансову ситуацію за два ета#
пи: 15 листопада 1923 року була випущена
«рентна марка», перехідна валюта, еквівале#
нтна 1000 млрд паперових марок. 1924 року, у
жовтні, з’явилася «рейхсмарка», гарантована
золотим запасом і вільно конвертована.
Через кілька місяців Великобританія
вирішила й собі повернутися до «золотого
стандарту», повернувши 13 травня 1925 року
фунту стерлінгів його вартість 1913 року.
У цілому результати фінансової стабілізації
були вдалими в усіх країнах і сприяли зро#
станню промисловості.
Тибо П. Эпоха диктатур. – С. 43–44.

51

Думка дослідника

Після переходу до мирної економіки (1922)
починається процвітання «щасливих двадця#
тих років» (1922–1929), яке базується на
стрімкому розвитку техніки (раціоналізація,
стандартизація), розбудові механічної, елект#
ричної і хімічної великої промисловості, на
зростанні економічної концентрації (часто за
державної допомоги) і якому сприяє утворен#
ня картелів, трестів, великих банків та кон#
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цернів. Завдяки всесвітньому економічному
піднесенню і підвищенню народного добробу#
ту ознаки кризи залишаються непоміченими:
велике безробіття в європейських промисло#
вих країнах, ціни залишаються незмінними і
частково знижуються завдяки кон’юнктурі
обсягу товарів замість кон’юнктури цін за
низьких заробітків... стрімке зростання
біржового курсу... зменшення видобутку
вугілля і зниження виробництва в текс#
тильній промисловості та низькі прибутки в
аграрному виробництві.

54

Кіндер Герман, Хільгеман Вернер.
Всесвітня історія: dtv Atlas. – К.: Знання#
Прес, 2001. – С. 463.
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Автомобілі робітників біля заводу Форда.
Детройт, США, 1920<ті рр.
Конвеєрне виробництво на заводі «Сітроен»

53

55

Погляд дослідника

На той час річний прожитковий мінімум у
США для сім’ї з чотирьох осіб становив 2 тис.
доларів, а річна середня зарплата робітника
перевищувала 1,6 тис. доларів. Це у 2–5 разів
вище за європейський рівень: але стільки ж
заробляли й 65 відсотків американських
сімей, а не окремі робітники. У країні налічу#
валося 2 млн безробітних. Однак новий авто#
мобіль вартістю 600 доларів і подержаний за
300 та старий за 100 доларів багато хто міг ку#
пити. Інакше ринок не поглинув би ті 20 млн
машин, що випускала американська промис#
ловість, яка в найкращі роки знімала з кон#
веєра до 25 тис. машин за день!

Форд Т – перший і наймасовіший автомобіль
1920<х рр.

Долуцкий И. И., Журавлева В.И. Всемир#
ная история XX века. – С. 300.

3. Розгляньте наступну схему 56. Що спільного і що відмінного
в характері економічного розвитку Німеччини та США ви бачите?
Чому період 19205х рр. називають «prosperity» – «процвітання» –
тільки стосовно США? Прокоментуйте.

56

Схема
Економічний розвиток Німеччини
у 19207ті рр.

4. Використовуючи матеріали параграфа, схарактеризуйте еко5
номічне життя Європи у 19205ті рр. у таких сферах: а) промисло5
вості, б) сільському господарстві, в) фінансах.
5. За допомогою яких факторів вдалося подолати повоєнну кризу
і стати на шлях стабілізації економічного розвитку? Відповідь на це
Фактори, що вплинули на
запитання підготуйте у вигляді таблиці «Ф
стабілізацію європейської економіки».
6. Уявіть, що ви прем’єр5міністр однієї з європейських країн, що пе5
режила війну. Ви пропонуєте на засіданні уряду план виходу з еко5
номічної кризи. Які рекомендації будуть у вашому плані щодо:
а) зруйнованих фабрик та заводів, б) занедбаного сільського госпо5
дарства, в) боротьби з інфляцією, г) працевлаштування демобілізо5
ваних солдатів, д) забезпечення харчовими продуктами та предме5
тами першої необхідності працюючих і безробітних, е) налагоджен5
ня роботи транспорту, є) фінансування закладів освіти, культури, ме5
дицини? Спробуйте свій план побудувати у такій послідовності, щоб
стало зрозуміло, яким сферам ви надаєте перевагу. Обговоріть цей
план у класі і співставте його з планами своїх однокласників.
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