
Лекція 5.2. Політичний і соціально-

економічний розвиток Німеччини у

1890–1918 рр.

Основні міграційні процеси (1900 р.)

Ò  60% німців проживали у місцях свого народження;

Ò  cпостерігалося переселення населення із східних сільськогосподарських

провінцій у індустріальні західні і центральні;

Ò  чисельність міського населення (39 млн, або 60%) перебільшила чисельність

сільського (26 млн, або 40%).

найбільші монополії

Ò  Рейнсько-Вестфальський кам'яновугільний синдикат – контролював 50% усього

видобутку вугілля в Німеччині;

Ò  Сталевий трест – домінував в металургії;

Ò  «Сіменс Хальске» і Загальна електрична компанія – панували в

електропромисловій галузі;

Ò  «ІГ Фарбеніндустрі» і БАСФ – найбільші підприємства хімічної галузі.

найбільші банки німеччини

Ò  «Дойче банк»,

Ò  «Дісконто-гезельшафт»,

Ò  Дрезденський банк,

Ò  Дармштадтський банк.

Розподіл оброблюваної землі

Господарства Чисельність Кількість землі (%)

Юнкерські 130 тис 25

Юнкерські в

Пруссії

45

Юнкерські в

Мекленбурзі

55

Дрібні селянські

господарства

4 млн 15

Гельголандський договір 1890 р. Між Великою британією і Німеччиною про розділ

сфер впливу у Африці 

Ò  Німеччина відмовилася від султанату Біту (Південна Кенія), від розширення своїх

колоній на північний захід до витоків Нілу, від претензій на Північно-Східну Родезію.

Ò  Анулювала угоди з правителем Буганди про «дружбу».

Ò  Визнала британський протекторат над островами Занзібар і Пемба, а також
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сферу впливу Лондона у Кенії, Уганді, Малаві і деяких спірних територіях на

кордонах Золотого Берега і Того.

Ò  Закріпила за собою всю територію материкової Танганьїки, Руанди і Бурунді,

отримала право на придбання у Занзібарського султана берегової лінії узбережжя і

острови Мафія.

Подальша експансія Німеччини

Ò  Німецькі товари успішно витісняли англійські з ринків Росії, Австро-Угорщини,

Данії, Швеції, Румунії, Туреччини та ін.;

Ò  в Азії та Латинській Америці почалася запекла конкуренція англійських і

німецьких банків за захоплення сфери впливу капіталів;

Ò  проникнення Німеччини на Близький Схід було пов'язано з отриманням концесії

на будівництво Багдадської залізниці;

Ò  у 1886 р. Німеччина приєднала Маршаллові острови, в 1899 р. придбала Північну

частину Маріанських островів, а також Каролінські острови у Іспанії;

Ò  у 1897 р. Німеччина під виглядом оренди утвердилася на Шаньдунському

півострові в Китаї і нав'язала йому нерівноправний договір.

Програма будівництва воєнно-морського флоту 1898 р. Під керівництвом секретаря

воєнно-морського відомства адмірала Альфреда Тірпіца:

Ò  будівництво 19 лінкорів,

Ò  8 броненосців берегової оборони,

Ò  13 важких і 30 легких крейсерів.

Ò  у 1900 році ця програма була збільшена в два рази.

            Третя і четверта флотська програми передбачали будівництво чотирьох

лінкорів в рік.

Заява від 1897 р.  Бернгарда фон Бюлова – Статс-секретаря по закордонним

справам Німеччини (1897–1900 рр.)

«Ті часи, коли німець поступався одному зі своїх сусідів землею, іншому – морем, а

собі залишав небо, де панує чиста теорія, – ці часи минули ... Ми нікого не хочемо

відсувати в тінь, але вимагаємо і собі місця під сонцем».

Внутрішня політика кабінету Капріві

Політична підтримка – картельний блок, Партія Центру і ліві літерали.

Основні напрями політики:

Ò  пом'якшення політики щодо польського населення Пруссії;

Ò  католицька церква отримала 16 млн марок державних дотацій;

Ò  закон 1891 року про охорону праці забороняв роботу в свята і в неділю, дитячу

працю до 13-річного віку на заводах, тривалість робочого дня для підлітків

встановлювалася в 10, а для жінок – 11 годин, вводилися арбітражні суди з

представників влади, підприємців і робочих для вирішення конфліктних ситуацій;
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Ò  в Пруссії запроваджувався єдиний прогресивний прибутковий податок, кілька

полегшив становище незаможних і збільшив податок з багатих;

Ò  зниження торгових мит;

Ò  передбачала значне посилення впливу церкви в сфері освіти.

Основні напрями політики уряду Гогенлое

Ò  продовження колоніальної експансії;

Ò  участь в гонці озброєнь;

Ò  спробував послабити зростаючий вплив соціал-демократії, але законопроекти в

1895 і 1899 рр., спрямовані проти неї, були відхилені рейхстагом. У Пруссії ж

вдалося провести закон, що забороняв соціалістам викладання в університетах і

інших вищих навчальних закладах.

Профспілковий рух у німеччини

Соціалістичні профспілки:

Генеральна комісія вільних профспілок німеччини

Ліберальні профспілки:

«гірш-дункеровські» профспілки,

Національно-соціальний союз

Христианські профспілки під егідою партії Центру 

Профспілки роботодавців

союзи підприємців:

Центральний союз німецьких промисловців,

Союз промисловців

союзи роботодавців

Розвиток німецької соціал-демократії

-          Соціал-демократична партія німеччини

-          Ревізіоністська течія (Георга Фольмара, едуарда Бернштейна та ін.)

Политичні реформи

Ò  В 1899 р. була розширена свобода коаліцій між різними організаціями;

Ò  1904 р. – Рейхстаг відмінив закон, який дозволяв урядам окремих німецьких

держав висилати за кордон членів єзуїтського ордену;

Ò  1906 р. – для депутатів Рейхстагу була запроваджена заробітна плата.

Соціальні реформи

Ò  розширено коло застрахованих від нещасного випадку;

Ò  третейські арбітражні суди вводилися в усіх громадах з чисельністю понад 20 тис.

осіб;
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Ò  Продовжувалося страхування у разі хвороби;

Ò  заборонялася дитяча праця у домашньому виробництві;

Ò  прийнята імперська програма житлового будівництва для робочих, на яку

щорічно виділялося 4-5 млн марок.

інші ініціативи уряду

Ò  підвищені митні збори (перехід до протекціонізму);

Ò  в доповнення до місцевих податків запроваджено перший прямий імперський

податок на отримання родичами спадщини і підвищено непрямі податки;

Ò  збільшено армію до 633 тис. осіб.

Результати Виборів 1907 р.

Партія Кількість голосів Місця у рейхстазі

Соціал-

демократична партія

Німеччини

3259000 43

 Партія Центру 2179800 105

Націонал-

ліберальна партія

1630600 54

Німецка

консервативна

партія

1060200 60

Вільно мисляча

народна партія

736000 28

Вільна

консервативна

партія

471900 24

Польська фракція 453900 20

Німецька вільно

мисляча партія

359300 14

Антисеміти 248500 16

Німецька народна

партія

138600 7

Інші 795200 26

Міжнародне положення німеччини

Ò  спроба не допустити створення Антанти не увінчалася успіхом (провал «політики

маятника»);

Ò  Марокканські кризи 1905 і 1911 рр. продемонстрували підсилюється міжнародну

ізоляцію Берліна;

Ò  чутливий удар по німецьким планам затвердження на Близькому і Середньому

Сході завдали Балканські війни 1912-1913 рр.

Підготовка до війни
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Чисельність армії зросла майже на чверть (з 612 до 748 тис. осіб)

Ò  були сформовані два нових корпуси та кілька полків важкої артилерії,

Ò  польова артилерія була додана безпосередньо піхотним дивізіям, що

підвищувало її маневреність

Ò  посилилася військова пропаганда.

Паннімецький союз (1891 р.)

Соціальний склад: чиновники, журналісти, які впливають на громадську

думку, університетські професори і вчителі шкіл і гімназій, що вселяли

пангерманські ідеї німецькій молоді.

Політична роль – виконував в Німеччині роль «націоналістичної опозиції» і

критикував кайзера і уряд за зайву поступливість у зовнішній політиці.

програма:

Ò  вимагали створення великої колоніальної імперії;

Ò  приєднання до Німеччини Бельгії, Люксембургу, Прибалтики;

Ò  встановлення сфери німецького політичного і економічного впливу в

Центральній Європі.

Флотський союз (1889 р.)

Мета: «Тільки за умови, якщо ми сильні на морях, великі морські держави дозволять

нам створити середньоєвропейський економічний союз ... і тільки при наявності

широкої середньоєвропейської основи ми можемо знайти світові позиції і в інших

частинах земної кулі і утримати їх». («Альдейче блеттер» 11 червня 1899 р.)

Фінансування – німецькі гарматні і металургійні королі Крупп і Штумм.

Внутрішня політика уряду  Бетмана-Гольвега

Ò  Спроба реформувати виборчу систему Пруссії, що закінчилася провалом;

Ò  була реалізована політична реформа в Ельзасі та Лотарингії. Область отримала

своїх представницькі органи – двопалатний парламент, що обирається на основі

загального рівного виборчого права.

Результати Виборів 1912 р.

Партія Кількість голосів Місця у

рейхстазі

Соціал-

демократична

партія Німеччина

4250400 110

 Партія Центру 1996800         91

Націонал-

ліберальна партія

1662700 45

Прогресивна

народна партія

1497000 42
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Немецька

консервативная

партія

1126300         43

Вільна

консервативна

партія

367200 14

Польська фракція 441600 18

Економічний

союз

304600 10

Інші 560500 24

Закон «про допоміжну патріотичну службу» 1916 р. 

Ò  трудова повинність в воєнному виробництві стала обов'язковою для всіх

чоловіків від 16 до 60 років;

Ò  заборонялося за своїм бажанням змінювати місце роботи.

Під час війни давалася в знаки нестача ресурсів і залежність Німеччини від імпорту 

Ò  Швеція постачала Німеччині залізну руду, мідь і ліс,

Ò  Норвегія – нікель,

Ò  Швейцарія – алюміній,

Ò  Данія і Голландія – продовольство.
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