
Лекція 7.2. Іспанія в 1898–1918 рр.

Вплив поразки в іспано-американській війні на економіку країни

 після 1898 р. починається «репатріація капіталу» – повернення в Іспанію капіталів,

вкладених в економіку Куби, Філіппін, Пуерто-Ріко, так як там склалася вкрай

несприятлива для іспанських підприємців ситуація;

 процес концентрації промислового і банківського капіталу, який походив протягом

останніх десятиліть XIX ст., отримав в 1898 р. новий імпульс

Процес монополізації

 в 1902 р. в результаті злиття трьох металлургійних компаній утворилася монополія

«Альтос Орнос де Біскайя»;

 в 1907 р. було створено картель, який об'єднав підприємства, що виробляли понад

80% іспанського текстилю;

 в 1900 р. був заснований «Банко іспано-амерікано», в 1901 р. – «Банко де Біскайя»

в 1902 р. – «Банко еспаньол де кредито».

Соціальні ініціативи іспанських урядів

 в 1900 р. був заборонений працю дітей молодше 10 років і введений 6-годинний

робочий день для підлітків;

 в 1906 р. був встановлений 9-годинний робочий день для металургів;

 в 1910 р. – 9-годинний робочий день для шахтарів, в 1913 р. – 10-годинний робочий

день для трудящих текстильної промисловості;

 в 1904 р. був прийнятий закон про недільний відпочинок;

 в 1908 р. – закон про захист жінок-робітниць;

 в 1903 р. уряд заснував Інститут соціальних реформ, який повинен був вивчати

становище трудящих і готувати проекти соціального законодавства;

 в квітні 1909 р. консервативний уряд А. Мауро провів закон, який, незважаючи на

численні застереження, визнавав право робітників на економічний страйк.

Основні напрями зовнішньої політики Іспанії

втрата старих колоніальних володінь призвела до активізації колоніальної політики

в Північній Африці:

 уряд заохочував так зване «мирне проникнення» в Марокко, що виражалося в

створенні гірничорудних і залізничних компаній, установі «іспано-марокканських

торгових центрів», проведенні Афріканістскіх конгресів, виданні пропагандистської

літератури;

 в англо-французькому угоді 1904 р. були зафіксовані права Іспанії на частину

території Марокко, Іспанія відстоювала свої інтереси на Альхесірасській

конференції 1906 р.;

 в ході боротьби за сфери впливу в Марокко відбувається зближення на

антинімецької основі між Іспанією, з одного боку, і Великою Британією і Францією, з

іншого. У той же час Іспанія як і раніше залишалася поза військово-політичних

блоків.

Політична опозиція режиму
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 Радикальна республіканська партія – стояла на антиклерикальних позиціях;

 Реформістська республіканська партія –  виступала за демократизацію політичного

життя і розширення трудового законодавства;

 Каталонська регіоналістські ліга (1901 р.) - проголосила своєю метою автономію

Каталонії;

 Баскська націоналістична партія – виступала за автономію Країни Басків.

Марселіно Менендес-і-Пелайо – іспанська учений, історик культури і

літературознавець. Захищав традицію національної культури від політичних і

релігійних реформаторів. У наступних працях він більш чітко схиляється до

ортодоксії.

«Покоління 1898 р.»  М. де Унамуно, П. Бароха, X. Ортеra-і-Гассет, Р. Маесту, Асорін

 вони з гіркотою писали про економічну відсталість, бідність, яка поширювалася на

більшість населення,

 різко критикували політику правлячих кіл, яка не відповідає національним

інтересам, псевдодемократичну політичну систему, засновану на обмані і корупції,

засилля церкви в духовному житті.

* Конкретної програми соціально-економічних і політичних перетворень у «покоління

1898 р.» не було, його ідеологи обмежувалися закликами до модернізації економіки,

використанню європейського досвіду, демократизації політичного життя, заміні

дискредитованих політиків молодими, енергійними, компетентними і чесними

лідерами.

КОСТА-І-МАРТІНЕС – іспанський громадський діяч, один з найбільш видних

представників покоління 1898 р. Книга X. Кости «Олігархія і касикізм як сучасна

форма правління в Іспанії» оповідає про те, що в Іспанії відсутня правова держава,

що влада знаходиться не в руках народу, а олігархії. Корінь зла Коста бачив у

приватній власності на землю і вважав за необхідне переділ землі, її передачу

селянам у вічне і невідчужуване володіння.

Мелільська кампанія 1909 р.

Рифська війна або Іспано-марокканська війна збройний конфлікт в північній частині

Марокко біля міста Мелілья між іспанською армією і військом берберських племен

регіону Риф.

Перебіг воєнной кампанії і її підсумки

Бойові дії

 в каньйоні Альфер іспанці були атаковані. Полковник Кабрера і 26 солдатів були

вбиті, 230 – поранені.

 28 липня 1909 р. іспанці зазнали нової поразки – в каньйоні Лобо. Рифи знову

влаштували засідку, генерал Пінтос і 153 солдата були вбиті, близько 600 поранені.

Епілог

 Іспанія тимчасово припинила військові дії; чисельність військ в північному Марокко

була збільшена на 35000 осіб, також з Іспанії доставили важку артилерію.

 31 серпня 1909 р. з новими силами іспанці почали наступ і до січня 1910 р.

підкорили більшу частину племен на схід від Мелільі. Вони розширили територію

ІЗЄтаПА: Лекція 7.2. Іспанія в 1898–1918 рр. https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=76572

Стр. 2 из 4 06.05.2019, 12:24



колонії Мелілья, захопивши територію від мису Трес-Форсас на півночі до Мар-Чіка

на півдні, проте на другому етапі кампанії втратили 2517 осіб. Значна частина

територій, які перебували в іспанській «зоні» залишалася фактично незалежною.

 Поразка при Лобо стало одним з причин каталонського повстання 1909 р., коли

іспанський уряд в зв'язку з поразкою і необхідністю збільшення армії в Марокко

оголосило новий заклик, і призвело до падіння уряду Монтанера (21 жовтня).

Повстання в Каталонії (1909 р.)

Низка антимілітаристських виступів, що супроводжувалися барикадними боями в

декількох містах Каталонії в 1909 році. Однією з головних політичних сил, які взяли

активну участь в подіях стали анархісти; крім них активну участь взяли різного роду

соціалісти: антимілітаристом і антіколоніалісти. Заворушення були придушені

військами і привели до зміни уряду.

Передумови повстання

 в ході політичної кризи 1909 р. ліберали порушили умови «пакт дель Пардо»,

вступивши в союз з республіканцями проти уряду Мауро, що призвело до

загострення протиріч між політичними партнерами – консервативної і ліберальної

партіями;

 криза 1909 р. спричинив за собою розкол в консервативній партії: в 1913 р. Маура і

його прихильники вийшли з партії. Намагаючись розширити політичну базу режиму

Реставрації шляхом залучення Каталонської регіоналістської ліги;

 уряд Е. Дато в 1913 р. надав обмежену автономію Каталонії.

Нова марокканська кампанія 1911 р.

 в 1911р. Іспанія знову вводить війська на територію Марокко;

 в 1912 р. був підписаний договір про розділ Марокко між Францією та Іспанією;

 іспанська протекторат був приблизно в 20 разів менше французьких володінь в

Марокко.

Передумови іспанського нейтралітету у Першій світовій війні

 Іспанія і її сусіди, Франція і Португалія, не мали територіальних претензій один до

одного.

 Іспанські володіння в Африці (невелика частина Марокко і Іспанська Гвінея) були

мізерні, щоб заради їх захисту або розширення вступати у війну.

 Поразки 1898 і 1909 рр. продемонстрували слабкість збройних сил Іспанії, їх

неготовність до військових дій.

 «Трагічна тиждень» 1909 р. показав, наскільки сильні в Іспанії антивоєнні настрої;

правлячі кола усвідомлювали, що вступ країни в світову війну призвести до

непередбачуваних наслідків.

 До 1914 р. Іспанія не була пов'язана договорами, які б зобов'язували її до вступу у

війну.

 Іспанія була досить самостійна для того, щоб чинити опір спробам воюючих країн

втягнути її у війну всупереч її національним інтересам.

Позиції політичних сил Іспанії відносно Первої світової війни

 cеред консерваторів і лібералів були як прихильники Антанти, так і германофіли;
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 республіканські угруповання беззастережно підтримали республіканську Францію;

 Соціалісти і анархісти засудили війну як породження політики буржуазії і закликали

до припинення військових дій.

Вплив Першої світової війни на економічний розвиток Іспанії

 підвищення попиту і цін на продукцію гірничодобувної промисловості, чорної і

кольорової металургії, текстильної промисловості призвело до зростання цих

галузей. За роки війни видобуток вугілля зріс на 75%, виробництво електроенергії в

5-6 разів;

  в довоєнні роки більша частина машин і обладнання імпортувалася, припинення

цих поставок дало поштовх розвитку машинобудування;

  економічний бум 1914–1918 рр. прискорив процес монополізації в промисловості і

банківській справі: в 1917 р. виник Національний вугільний консорціум, в 1918 р. був

створений «Банко де Уркіхо», в 1919 р. – «Банко Сентраль», відразу ж зайняли

місце в переліку найбільших іспанських банків.

Соціально-економічні наслідки 

 Швидке зростання іспанської економіки і збагачення олігархії супроводжувалися

падінням життєвого рівня населення.

 Збільшення експорту продовольства призвело до дефіциту продуктів харчування

на внутрішньому ринку і зростання цін.

 Номінальна заробітна плата в роки війни зросла, але її зростання відставало від

темпів інфляції, реальна заробітна плата скоротилася в середньому на 20%. Уже в

1915 р. черги за хлібом стали буденним явищем, у багатьох містах відбувалися

продовольчі хвилювання, що виражалися в нападах на булочні, пекарні, благодійні

їдальні.
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