
Лекція 5.1. Становлення політичної

системи і соціально-економічний

розвиток Німеччини у 1871–1890 рр.

Державне влаштування німеччини за конституцією 1871 р.

25 федеративних одиниць

4 королівства Пруссія,

 Саксонія,

 Баварія,

 Вюртемберг

6 великих герцогств Баден,

 Гессен и Рейн,

 Мекленбург-Шверін,

 Мекленбург-Стреліц,

 Ольденбург,

 Саксен-Веймар-Ейзенах

4 Герцогства

Анхальт,

 Брауншвейг (в 1884 –1913 рр. очолювалась регентом, призначеним імператором),

 Саксен-Альтенбург (Частина майбутньої Тюрінгії),

 Саксен-Кобург-Гота (Частина майбутньої Тюрінгії),

 Саксен-Мейнинген (Частина майбутньої Тюрінгії),

 Саксен-Лауенбург (в 1865—1876 рр. в унії з Пруссією, с 1876 частина Пруссії)

4 Герцогства

Анхальт,

 Брауншвейг (в 1884 –1913 рр. очолювалась регентом, призначеним імператором),

 Саксен-Альтенбург (Частина майбутньої Тюрінгії),

 Саксен-Кобург-Гота (Частина майбутньої Тюрінгії),

 Саксен-Мейнинген (Частина майбутньої Тюрінгії),

 Саксен-Лауенбург (в 1865—1876 рр. в унії з Пруссією, с 1876 частина Пруссії)

4 Герцогства

Анхальт,

 Брауншвейг (в 1884 –1913 рр. очолювалась регентом, призначеним імператором),

 Саксен-Альтенбург (Частина майбутньої Тюрінгії),

 Саксен-Кобург-Гота (Частина майбутньої Тюрінгії),
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 Саксен-Мейнинген (Частина майбутньої Тюрінгії),

 Саксен-Лауенбург (в 1865—1876 рр. в унії з Пруссією, с 1876 частина Пруссії)

3 вільних міста – Гамбург, Бремен и Любек 

Особлива імперська провінція –  Ельзас-Лотарінгія   

Особливе положення Пруссії

Ò  імператором міг бути тільки прусський король;

Ò  в бундесраті Пруссії з 58 місць належало всього 17, але при цьому вона мала

право вето по найбільш важливим конституційним і військових питаннях;

Ò  ключове положення в імперії займала вища прусська бюрократія.

Повноваження імператора

Ò  право відхиляти всі законопроекти;

Ò  скликати і розпускати імперський парламент – рейхстаг;

Ò  перед ним звітував рейхсканцлер;

Ò  розпоряджався військовими силами і представлял Німеччину на міждународній

арені.   

Полноваження рейхстагу

Ò  затверджував бюджет;

Ò  мав право законодавчої ініціативи;

Ò  не мав права ні призначати, ні відкликати канцлера.

Вільна консервативна партія  (1866-1918 рр.) (З 1871 р. Імперська партія)

Програма

Ò  вороже ставилася до демократичних вимог;

Ò  виступала за обмеження робочого руху;

Ò  беззастережно підтримувала курс О. Бісмарка

Соціальна опора

партія представляла інтереси великих аграріїв Пруссії і магнатів важкої

промисловості Рейнсько-Вестфальської області.

Німецька консервативна партія (1876–1918 рр.)

Програма

Ò  підтримувала інститути монархізму в боротьбі з парламентаризмом;

Ò  була прихильником єдності Німецької імперії, але в той же час виступала

проти централізму, розчинення Пруссії в Німеччині, тим самим підтримуючи

принципи федералізму;

Ò  Партія носила частково антисемітський характер, так наприклад під час

виборчої кампанії 1881 р була використана широка антисемітська пропаганда.

Соціальна опора

Ò  ультраправі прусські юнкери;
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Ò  велике й середнє селянство

Націонал-ліберальна партія німеччини (1867–1918 рр.)

Програма:

Ò  виступала за громадянську рівність і демократичні свободи;

Ò  активно підтримувала колоніальну експансію і гонку озброєнь;

Ò  виступала за обмеження робочого руху.

Соціальна опора:

шірокі кола торговців і промисловців, а також інтелігенції, у першу чергу

протестантських регіонів Німеччини

Католицька партія Центру (1870 р.)

Програма: захист автономії і прав католицької церкви; протидія введенню світських

шлюбів; створення і підтримка церковно-парафіяльних шкіл у країні.

Соціальна база: висловлювала не стільки католицькі, скільки антипрусські

настрої, широко поширені серед населення на півдні і заході Німеччини,

особливо в Баварії. Партія підтримувалася дрібною і середньою буржуазією,

селянами і робітниками католицького віросповідання.

Німецька прогрессистська партія

Програма:

Ò  виступала проти прагнень О. Бісмарка встановити контроль над парламентом

задля забезпечення ассигнувань на воєнні потреби;

Ò  проти введення протекціоністських мит, відстоювала принципи фрітрейда;

Ò  створення правової держави і подальшу парламентаризацію імперії.

Соціальна опора

            Представляла інтереси предприємців, пов’язаних з зовнішніми ринками, а

також середніх- і дрібнобуржуазних прошарків.

Німецька Народна партія (1868–1910 рр.)

Програма:

Ò  демократизація політичної системи;

Ò  законодавча охорона праці;

Ò  державне страхування робітників;

Ò  негативно ставилася до революційного робітничого руху

Соціальна опора:

            Користувалася впливом серед дрібної і середньої буржуазії

Вюртемберга.

Соціал-демократична партія Німеччини (1869 р.)

Готська програма 1875 р. Мала компромісний характер. Держава розумілося як
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надкласовий орган. Вирішення соціальних проблем бачилося в пошуку компромісу з

правими правлячими колами.

1891 р. Ерфуртська програма. Містила положення про оволодіння пролетаріатом

політичної владою, знищення класів і класового панування, не висувалося вимога

диктатури пролетаріату, було відсутнє гасло демократичної республіки.

Фази економічного розвитку Німеччини

Ò  1871–1873 рр. економічне зростання;

Ò  1873–1876 рр. – криза;

Ò   1876–1890 рр. – економічне зростання.

Культуркампф

Ò  в 1871-1872 рр. були здійснені перші зміни, згідно з якими скасовувався

церковний нагляд за школами, а священикам заборонялося згадувати в проповідях

державно-політичних проблем і тим більше вести будь-яку політичну агітацію;

Ò  вигнання (1872 р.) з Німеччини ордена єзуїтів;

Ò  потім слідували «травневі закони» (11, 12 і 13 травня 1873 р.), якими

встановлювався контроль держави над школами, призначеннями на церковні

посади, відносинами між духовенством і паствою;

Ò  було засновано спеціальний державний суд для церковних справ;

Ò  в 1874 р. в Німеччині були запроваджені цивільний шлюб і цивільна реєстрація

народження і смерті;

Ò  в 1875 р. католицька церква втратила державних фінансових дотацій, в Пруссії

була заборонена діяльність всіх чернечих орденів;

Ò  в 1876 р. багато католицьких єпископів було арештовано або вислано з країни.

1878–1879 рр. перехід від фрітредера к протекціонізму 

наслідки:

1) перехід до політики протекціонізму призвела до підвищення вартості життя і

погіршив становище широких верств населення;

2) великі прусські аграрії як і раніше не проводили модернізацію господарства,

зберегли рутинні порядки, зміцнили своє привілейоване становище в політичній

системі імперії;

3) зросли доходи держави. 

Соціальне законодавство уряду О. Бісмарка 

Ò  травень 1883 р. – Закон про страхування на випадок хвороби;

Ò  червень 1884 р. –  страхування від нещасних випадків на виробництві;

Ò  травень 1889 р. – страхування в зв'язку з інвалідністю та старістю.

Союз трьох імператорів

Ò  25 травня (6 червня) 1873 року під час візиту царя і міністра закордонних справ

Росії А. М. Горчакова до Відня Олександр II і Франц Йосип I підписали в Шенбрунне

(під Віднем) угоду. Воно могло бути розірвана тільки через 2 роки після

попередження однієї зі сторін. 11 (23) жовтня 1873 р. до цієї угоди приєдналася і
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Німеччина.

Ò  6 (18) червня 1881 року в Берліні був підписаний новий договір трьох імператорів

про взаємні гарантії між Росією, Німеччиною і Австро-Угорщиною. Договір був

укладений на 3 роки і продовжений 15 (27) березня 1884 р. ще на 3 роки.

Ò  Значення договору було підірвано загостренням в 1885-1886 австро-російських

відносин через питання зовнішньополітичної орієнтації Болгарії та сербсько-

болгарської війни. «Союз трьох імператорів» остаточно розпався, після чого в 1887

був укладений російсько-німецький договір перестраховки.

Троїстий союз 1882 р. 

Ò  Головним організатором Троїстого союзу була Німеччина, яка уклала в 1879 р.

союзний договір з Австро- Угорщиною. Після цього, в 1882 році до них приєдналася

Італія. Було створено ядро військового угруповання в Європі, спрямованої проти

Росії і Франції.

Ò  20 травня 1882 року Німеччина, Австро-Угорщина та Італія підписали секретний

договір про Троїстий союз. Вони взяли зобов'язання (строком на 5 років) не брати

участі ні в яких союзах або угодах, спрямованих проти однієї з цих країн, по

консультуватися питань політичного та економічного характеру і надавати взаємну

підтримку. Сторони зобов'язалися в разі спільної участі у війні не укладати

сепаратного миру і тримати договір про Троїстий союз в таємниці.

Ò  Договір поновлювався в 1887 і 1891 роках і автоматично продовжувався в 1902 і

1912 роках.

Початок колоніальних завоювань Німеччини (з 1884 – 1885 рр. було захоплено

територія 3 млн кв. км)

В Тихому океані

Ò  Західна Самоа 1899–1914 рр.

Ò  Німецька Нова Гвінея, включаючи Землю Кайзера Вільгельма і близькі острови:

1884–1914; до цих територій адміністративно були приєднані Каролінські острови

1899–1914 рр.; Маріанські острови 1899–1914 рр.

Німецька Східна Африка

Ò  Танганьїка (мандат)

Ò  Руанда і Бурунді 1885–1917 рр.

Ò  Віту 1885–1890 рр.

Німецька Західна Африка

Ò  Камерун 1884–1918 рр.

Ò  Того 1884–1914 рр.

Південно-Західна Африка

Ò  Намібія 1883–1915 рр.

«Ваша мапа Африки прекрасна, але моя мапа Африки в Європі. Ось Росія, а ось

Франція, ми ж знаходимося в середині – така мапа карта Африки».

(Бісмарк в бесіді з французьким журналістом 1888 р.)

Картель, політичний союз  (1887–1890 рр.)
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Склад:

Націонал-ліберальна партія

Імперська партія

Немецька консервативна партія

Політика:

Підтримувала політику протекціонізму

Реформування армії

Причини відставки Бісмарка у 1890 р.

Ò  невдачі у зовнішній політиці (в 1889 р. зазнала невдачі спроба укладання союзу з 

Великою Британією);

Ò  невдала спроба продовження надзвичайного закону проти соціалістів;

Ò  розкол у правлячій коаліції;

Ò  розбіжності з Вільгельмом ІІ.
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