
Лекція 7.1. Іспанія у 1874–1898 рр.

Вузлові проблеми лекції

  Особливості соціально-економічного розвитку Іспанії

  Політична система країни

  Національне питання

   Селянський і робітничій рух

   Зовнішня політика Мадриду

29 грудня 1874 р. генерал Мартінес Кампос, здійснив новий переворот, проголосив

королем Альфонса XII. Це стало закінченням п’ятої революції в Іспанії.

Розподіл землі в Іспанії  на початку 1880-х рр.

Соціальна

категорія

населення

Відсоток від 

загальної

чисельності

населення

Кількість землі, що

їм належала (%)

Крупні

землевласники

2 67

Дрібні і середні

власники (наділи

від 1 до 5 га)

82 15

Земельні

власники, котрі

мали наділи

менше 1 га

39 1,1

Власність на землю у регіональному розрізі

Регіон Особливості розподілу землі

Південь країни

(Андалусія і

Естремадура),

центральні

провінції

(Толедо,

Слудад Реаль і

Саламанка)

Збереглася найбільша

концентрація земельної власності в

руках небагатьох латифундистів,

основну масу населення становили

сільськогосподарські робітники, які

вели напівголодне існування

На півночі і

північному-

заході (Галісія,

Каталонія,

Країна Басків)

Землеволодіння досягало вкрай

високих розмірів роздробленість

землі, ділянки доходили до 1 ар і

менше.

Особливості ведення сільського господарства

 близько 48% землі взагалі не оброблялося;
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 до 1890 р. в Іспанії не знали сільськогосподарських машин;

 вкрай рідко застосовувалися добрива, хоча в країні було все необхідне для їх

виробництва;

 низька продуктивність сільського господарства відшкодовувалась експлуатацією

селян і високими цінами на сільськогосподарські продукти на внутрішньому ринку,

підтримуваними політикою високих митних тарифів.

Види довготривалої аренди в Іспанії

Вид

аренди

Регіони

розповсюдження

Особливості

«Форо» Галісія, Астурія мала на увазі вічне

користування, але за неї

платили певну кількість

продуктів. Землю «форо»

не можна було купити,

але право її обробки

могли поступатися іншій

особі

«Рабасса

морта»

Каталонія орендував у поміщика

землю для розведення

виноградника на певний

термін, повинен був

платити від 1/3 до 1/2

щорічного врожаю.

Поміщик міг пасти худобу

на цих землях, йому

належали листя

виноградних лоз, що

вживаються як корм для

худоби, міг вигнати

селянина з землі до

закінчення терміну

оренди, якщо гинули 2/3

виноградних лоз

«Сенсо» Центральна і

Певденна Іспанія

повинності обкладалися

не власник землі або

орендар, а сама ділянка,

ким би вона не

оброблялася

Особливості розвитку промисловості в Іспанії

 Високими темпами розвивалася гірничодобувна промисловість:

з 1880 по 1900 р. видобуток вугілля зріс в 2,5 рази;1. 

з 1875 по 1913 р. видобуток залізної руди збільшилася в 14 разів. Іспанія

перетворилася на великого експортера залізної руди, руд кольорових металів;

2. 

в технічному відношенні іспанська металургія значно відставала від провідних

країн Західної Європи: так, бесемерівський метод виплавки сталі був

застосований в Іспанії тільки в 1880-і роки, через 30 років після його винаходу.

3. 

 Центром текстильної промисловості була Каталонія, де зосереджувалася більша
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частина прядильних і ткацьких фабрик.

 Розвивалося суднобудування: на північному узбережжі розташовувалися верфі, де

будувалися парові суду з металевими корпусами.

 У 1870-і рр. з'явилися перші підприємства хімічної промисловості, в кінці

десятиліття почалося будівництво теплових електростанцій, в 1890 році була

споруджена перша ГЕС.

 До початку XX в. завершувалося створення залізничної мережі, загальна

протяжність залізниць становила 13 тис. км.

Негативні явища у промисловому розвитку Іспанії

 промисловий потенціал Іспанії розвивався нерівномірно і був зосереджений в

кількох районах - Каталонії, країні Басків, Астурії, промисловому поясі Мадрида, на

решті території провідною галуззю залишалося сільське господарство;

 слабким місцем іспанської економіки залишалося машинобудування, велика

частина машин і устаткування ввозилася з-за кордону;

 навіть найрозвиненіші по іспанським мірками галузі промисловості відставали від

аналогів інших європейських країн (Іспанія добувала в півтора рази більше залізної

руди, ніж Франція, і при цьому виплавляла в 17 разів менше стали і в 9 разів менше

чавуну.

Процес концентрації виробництва і капіталу

 в 1886 р. 60% побудованих залізниць належало трьом найбільшим компаніям:

«Норте», «Мадрід – Сарагоса – Аліканте» і «Андалуса»;

 зростала кількість акціонерних торгових товариств. З 1884 по 1900 р. їх капітал

збільшився в 4 рази;

 після прийняття протекціоністського закону 1892 р. виникли нові нечисленні

промислові підприємства; часто в них брав участь іноземний капітал.

Динаміка населення Іспанії

Рік Кількість населення

1860 15645072

1877 16622175

1887 17549608

1897 18065635

Кількість активного населення  зайнятого у промисловості

Рік Відсоток населення

1877 р. 14,4 %

1900 р. 15 %

В сільському господарстві

Рік Відсоток населення

1877 р. 66 %

1900 р. 66 %

Роль церкви в Іспанії
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В 1875 р. були відновлено конкордат 1851 р. і угода 1359 р. з папою

Наслідки:

 позиції церкви значно посилилися;

 в країну поверталися церковні конгрегації;

 церква мала в Іспанії право купувати будь-яке майно,  розпродане в роки революції,

включаючи земельні володіння. Вона отримувала компенсацію у вигляді облігацій

довгострокового державного боргу;

 в кінці XIX ст. церква через підставних осіб вклала величезні капітали в банки,

залізниці, в судноплавні компанії, в гірничодобувну промисловість, в ощадні каси і т.

д.

 єзуїти і ченці контролювали початкове навчання і містили багато власних вищих

навчальних закладів;

 чисельність духовенства до кінця ХІХ ст. зросла до 100 тис. осіб.

Концепція державного устрою Кановаса 

 найкращою формою державного управління вважалася конституційна монархія;

 влада повинна знаходитися в руках монархічних партій, інші політичні сили не слід

допускати до управління державою;

 Кановас був противником загального виборчого права, яке, на його думку, вело до

анархії або цезаризму;

 релігія вважалася основою громадянського суспільства, але в той же час це

концепція не передбачала втручання церкви в політичне життя;

 армія мала бути відсторонена від політичної боротьби.

Король

 мав право законодавчої ініціативи;

 призначав і змінював уряд;

 міг розпустити кортеси (з обов'язковим призначення нових виборів).

Марія Христина Австрійська, королева Іспанії, друга дружина короля Іспанії

Альфонса XII, після його смерті – регент Іспанії до народження свого сина

Альфонса XIII, а потім під час його малолітства (з 1885 по 1902 роки).

Кортеси

 розробляли закони,

 затверджували бюджет,

 встановлювали податки і митні тарифи.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

 конгрес депутатів – обирався (в 1890 р. був прийнятий закон про загальне виборче

право для чоловіків).

 сенат – половина депутатського корпусу обиралася, іншу половину становили
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гранди, архієпископи, генерали, члени уряду.

Інші положення конституції

 проголошувала свободу слова, друку (попередня цензура заборонялася);

 право громадян на створення об'єднань, на проведення мирних зібрань;

 гарантувала недоторканність житла і таємницю листування;

 католицизм був державною релігією, але в той же час переслідування громадян за

їхні релігійні вірування не допускалось.

 конституція зобов'язувала державу підтримувати католицизм і служителів церкви.

1885 року у зв'язку зі смертю Альфонсо ХІІ Консервативна і Ліберальна партія

уклала неофіційну угоду («пакт дель Пардо»)

УМОВИ

Ліберали і консерватори домовилися про:

 підтримку монархії,

 мирний перехід влади від однієї партії до іншої,

 визнання знову сформованим урядом тих перетворень, які були проведені

попереднім кабінетом,

 відмову консерваторів і лібералів від співпраці з «третіми партіями».

                *Система політичного партнерства, встановлена «Пакто дель Пардо», у

цілому зберігалася до 1923 р.

СИСТЕМА КАСИКІЗМУ

1. У разі виникнення політичної кризи за рекомендацією лідерів консерваторів і

лібералів монарх звільняв уряд і призначав нове;

2. Потім монарх розпускав конгрес депутатів і оголошував нові вибори;

3. Керівники консерваторів і лібералів домовлялися про розподіл депутатських

мандатів таким чином, щоб більшість місць в конгресі депутатів належало тій партії,

яка сформувала новий уряд;

4. Міністерство внутрішніх справ направляло на місця інструкції, в яких вказувалися

імена бажаних кандидатів. Поставлену задачу виконували касики – місцеві партійні

вожді, які контролювали процес виборів.

Методи касикізму

 підкуп;

 залякування виборців;

 різного роду фальсификації.

                * Касікізм безвідмовно діяв на селі, так як касики завжди спиралися на

підтримку великих землевласників, в чиїх руках перебували долі орендарів і

наймитів. У містах вплив касикізма був меншим, але міські виборчі округи становили

менше чверті всіх виборчих округів.
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Частина республіканців пов’язувала свої надії на військовий переворот. Їх лідер Руіс

Сорріля організував кілька республіканських воєнних повстань (у 1886 і 1888 рр.),

але вони були швидко приборкані урядом.

«Основи-Манреси» (1892 р.) – програма каталонського національного руху

 вимагала реального самоврядування для місцевих кортесів, що володіють

законодавчою владою у сфері оподаткування;

 автономії в сфері освіти;

 та в цивільному, кримінальному та торговому законодавствах.

Баскська націоналістична партія (1894)

«Іспанець ще ходив зі згорбленою спиною і на напівзігнутих ногах, коли біскаєц

(житель провінції Біскайя) вже мав елегантну ходу і благородні риси обличчя.

Біскаєц – статний і мужній; іспанець ж або взагалі не знає, що таке стать, або

жіночний у своїй зовнішності. Біскаец енергійний і рухливий; іспанець – ледачий і

незграбний. Біскаец розумний і здатний у всіх сферах діяльності; іспанець дурний і

тугодум. Біскаец по натурі своєї підприємець; іспанець ж нічого не робить і нічого не

вартий. Біскаец народжений для того, щоб бути сеньйором, а не слугою; іспанець ж

народжений лише для того, щоб бути васалом або сервом».

Рух черної руки – селянське повстання у Андалусії

 нападали на комори поміщиків,

 захоплювали урожай,

 підпалювали будівлі,

                               Результати: влада для розправи з цим рухом провели цілий ряд

судових процесів, сотні наймитів і селян були ув'язнені або заслані в Африку, а в

1883 р. суд в Херес-де-ла-Фронтера виніс смертний вирок 15 обвинуваченим, який

був затверджений верховним трибуналом.

Іспанська соціалістична робоча партія (1879 р.)

ЛІДЕРИ – Пабло Іглесіас (лідер партії до 1925 року), Хосе-Меса, Гарсія Кехідо.

ЦІЛІ:

 завоювання політичної влади робочим класом;

 перетворення приватної власності на засоби виробництва у власність нації;

 встановлення політичних свобод, право організації союзів, страйків, зменшення

робочого дня і т. д.

* Програма не вказувала шлях завоювання пролетаріатом влади, в ній ні слова не

говорилося про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату.

Привід до іспано-американської війни 1898 р.

 суворі репресії іспанських колоніальних властей проти учасників кубинського

національно-визвольного руху. Заявляючи про своє співчуття боротьбі повстанців,

уряд США кілька разів посилав ноти протесту проти творяться іспанськими

властями насильств;

 кампанія була підкріплена демонстрацією сили: в Гавану був посланий

американський крейсер «Мен». 15 лютого 1898 року цей крейсер, що стояв на

гаванському рейді, раптово вибухнув, забравши з собою життя 260 американських

моряків.
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Результати війни

 Сполучені Штати отримали Філіппінські острови, заплативши 20 млн дол. в якості

компенсації Іспанії, а також острова Пуерто-Ріко і Гуам;

 Іспанія визнала незалежність Куби. Однак на острові залишалися американські

війська, а в 1903 р. Кубі була нав'язана так звана поправка Платта, яка надала

Сполученим Штатам право на інтервенцію «з метою захисту незалежності Куби»,

встановила американський контроль над її зовнішньою політикою і дозволила

будувати на її території військово морські бази США;

 остаточна анексія Гавайських островів (ще в ході війни американський конгрес

прийняв постанову про приєднання Гавайських островів як «частини території

США»).
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