
Лекція 4.2. Франція у 1898–1918 рр.

Питання до теми:

*         соціально-економічний розвиток Франції;

*         внутрішньополітична боротьба в країні;

*         зовнішня політика Парижа;

*         країна в період Першої світової війни

Макроекономічні показники зростання економіки Франції

Показник 1900 р. 1913 р.

збільшення запасів

золота

3,2 млрд фр. 3,9 млрд фр.

збільшення

грошової маси

16 млрд фр. 27 млрд фр.

збільшення вкладів

у цінні папери

56 млрд фр. 111 млрд фр.

Показники зростання благополуччя французів

Показники початок 1880-х 1914 р.

Вживання м’яса 26 кг на рік 40 кг в год

Вживання цукру 6,5 кг на рік 17 кг в год

Зростання

накопичень у

зберігательних

касах

0,5 млрд фр. 6 млрд фр.

Використання

бавовни

збільшилося в 3

рази

Використання

вовни

збільшилося в 2,5

рази

Недоліки промислового розвитку Франції на початку ХХ ст.

*         слабка концентрація виробництва була перешкодою застосування

раціональних методів організації праці (близько 1/3 найманих працівників

було зайнято на підприємствах з персоналом 10 і менше осіб;

*         висока собівартість промислових товарів, яка не сприяла їх успішної

конкуренції на світовому ринку;

*         повільні, в порівнянні з Німеччиною і США, темпи монополізації.

Поляризація політичних уподобань французів по лінії націоналізм –

лібералізм

Ліга патріотів (1898 р.);

Ліга французької батьківщини (1898 р.);

Антисемітська ліга (1898 р.);
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Французька дія («Аксьонов Франсез») (1899 р.)

1. Виступали на підтримку судового рішення у справі Дрейфуса;

2. Перегляд основ конституційного ладу в бік розширення повноважень виконавчої

гілки влади.

Ліга прав особистості (1898 р.);

франкмасонські ложі

1. Виступали за перегляд судового рішення у справі Дрейфуса;

2. Обстоювали необхідність збереження конституційного ладу.

Шарль Моррас – французький публіцист, критик, поет, активний учасник руху

«Французька дія», ідеолог інтегрального націоналізму

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ РАДИКАЛІВ І РАДИКАЛ-СОЦІАЛІСТІВ (1901 г.)

Програмні цілі:

*         захистити парламентську республіку від загрози реакції;

*         запобігти соціалістичній революції шляхом політичних і соціальних

реформ;

*         відстоювати непорушність загального виборчого права і демократичних

свобод;

*         доведення до кінця відділення церкви від держави;

*         створення єдиної світської системи народної освіти;

*         введення прогресивного прибуткового податку;

*         соціальне страхування і пенсії для робітників;

*         націоналізація ряду монополій і галузей господарства;

*         партія висувала гасло «поширення власності на всіх».

Республікансько-демократичний альянс

був утворений в 1901 р. республіканцями різних відтінків, які представляли собою

дрібні політичні групи

Гасло – «ні революції, ні реакції»

Результати виборів 1902 року

Політична сила Відсоток голосів Кількість місць

Незалежні

радикали

21,9 129

Радикали

соціалісти

17,66 104

Республіканці 10,53 62

Лівий блок 50,09 295

Республіканці-

прогресисти

21,56 127

Консерватори 15,11 89
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Ліберали 5,94 35

Праві 42,63 251

Французька 

соціалістична

партія

5,26 31

Соціалістична

партія Франції

2,04 12

Соціалісти 7,3 43

Антиклерикальні закони:

*         1902 р. закон про асоціації містив статтю, спрямовану проти конгрегацій:

дозвіл на їх діяльність повинна була видавати палата депутатів, а їх майно

підлягало контролю з боку префектів.

*         1904 р. законопроект про заборону раніше дозволених конгрегацій.

*         монахиням заборонялося надавати допомогу пацієнтам військових шпиталів,

військовослужбовцям – відвідувати збори релігійних громад, духовним особам –

отримувати університетські ступені.

*         1904 р. розрив дипломатичних відносин з Ватиканом.

*         1905 р. закон про відділення церкви від держави. Він гарантував свободу

совісті та вільне відправлення всіх культів, що не субсидуючи жоден з них.

Католицька церква надалі повинна була існувати за рахунок пожертвувань віруючих.

Її майно переходило в руки «культових асоціацій» прихожан.

Результати виборів 1906 року

Політична сила Відсоток голосів Кількість місць

Незалежні

радикали

19,66 115

Радикали

соціалісти

22,56 132

Республіканці 15,38 90

Лівий блок 57,61 337

Консерватори 13,33 78

Ліберали 11,28 66

Націоналісти 5,13 30

Праві 29,74 174

Французька секція

Робочого

інтернаціоналу

9,23 54

Незалежні

соціалісти

3,42 20

Соціалісти 12,65 74
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Жорж Клемансо – французький політичний і державний діяч, журналіст. За

жорсткий характер і непримиренність до політичних противників отримав

прізвисько «Тигр». Прем'єр-міністр Франції в 1906-1909 рр.

Основні напрями політики уряду  Д. Клемансо

*         придушення страйкового руху;

*         захист демократії і антиклерикальний курс;

*         соціальне законодавство:

1. Законопроект про пенсії, схвалений Палатою депутатів ще в лютому 1906 р. після

численних уточнень і узгоджень був затверджений сенатом в березні 1910 р.

2. Прийнятий до розгляду в лютому 1907 Закон про прогресивний податок десять

років переходив з однієї парламентської комісії в іншу, перш ніж набув чинності

закону в 1917 р.

Результати виборів 1910 року

Політична сила Відсоток голосів Кількість

місць

Республіканці,

радикали і

радикали

соціалісти

38,83 262

Незалежні

соціалісти

3,71 24

Ліві республіканці 14,74 85

Центристи 57,61 337

Консерватори і

праві

9,13 60

Народна

ліберальна дія

8,65 30

Республіканська

федерація

9,23 59

Праві 27,01 149

Французька

секція Робочого

інтернаціоналу

12,8 75

Соціалісти 12,8 75

Результати виборів 1914 року

Політична сила Відсоток голосів Кількість місць

Республиканці, радикали і радикали

соціалісти

34,75 195

Республіканський союз 28,55 88

Ліві республіканці 66

Центристи 63,3 349
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Праві 15

Народна ліберальна дія 11,34 23

Республіканська федерація 4,72 37

Праві 16,06 75

Французька секція Робочого

інтернаціоналу

16,76 102

Республиканська соціалістична

партія

3,88 24

Соціалісти 20,64 126

Теофіль Делькассе – французький дипломат, державний діяч. Міністр колоній

(1894–1895), міністр закордонних справ Франції (1898-1905). Морський міністр

(1911–1913). Посол в Петербурзі (лютий 1913 – березень 1914). Міністр

закордонних справ (серпень 1914 - жовтень 1915).

Жозеф Кайо – французький політичний і державний діяч. Виношував

особливу концепцію зовнішньої політики Франції. Запорукою її безпеки він

вважав угоду з Німеччиною з широкого кола спірних проблем і тісний союз з

країнами Південної Європи - Італією та Іспанією

Основні напрями зовнішньої політики Р. Пуанкаре

*         Воєнні приготування:

була прийнята військово-морська програма. Відповідно до неї у 1920 р. флот країни

налічував би 28 броненосців (в строю знаходилося вже 18 кораблів цього типу) і 52

міноносця;

створення військової авіації;

продовження терміну служби в армії з 2 до 3 років, що дозволило збільшити

кількість французької армії до 700 тис.

*         Продовження зближення з Росією і Великою Британієй.

Частка виробництва основних видів промислової продукції 10 північно-

східних департаментів Франції, окупованих Німеччиною в 1914 р.

Галузь Частка виробництва (%)

Видобуток вугілля 74

Виплавка чавуну 81

Виплавка сталі 63

Виплавка цинку 76

Машинобудування 25

Вовняне виробництво 81

Виробництво цукру 76

Частка виробництва основних видів промислової продукції 10 північно-

східних департаментів Франції, окупованих Німеччиною в 1914 р.

Галузь Частка виробництва (%)
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Видобуток вугілля 74

Виплавка чавуну 81

Виплавка сталі 63

Виплавка цинку 76

Машинобудування 25

Вовняне виробництво 81

Виробництво цукру 76

Підсумки війни для Франції

Втрати Кількість

вбиті 1 млн 300 тис.

поранені 2 млн 800 тис.

інваліди 600 тис.
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