
Лекція 6. 2. Італія в 1900–1918 рр.

Результати парламентських виборів 1900 р.

Політична сила Відсоток

голосів (%)

Кількість місць у

парламенті

Ліве угрупування 52,3      296

Конституціоналісти 21,4      116

Італійська соціалістична

партія

13,0      33

Радикальна партія 7,1 34

Італійська республіканська

партія

6.2         29

Джованні Джолітті – італійський політичний діяч, прем'єр-міністр Італійського

королівства (1903–1905 рр., 1906–1909 рр., 1911–1914 рр.)

Соціальні ініціативи Д. Джолітті

  підвищено мінімальний вік дітей, які допускаються до роботи на промислових

підприємствах (12 років замість 9) і в шахтах (14 років замість 10);

  на дітей у віці до 12 років було поширене обов'язкове шкільне навчання – 6 класів

(замість 2-4 класів згідно із законом 1877 рр.);

  був додатково обмежений робочий день жінок, по запроваджувалися пільги

вагітності, а жіноча праця в шахтах заборонялася;

  було підтверджено обов'язкове страхування робітників на випадок виробничих

травм (був закон 1898 р., але він не дотримувався підприємцями);

  при уряді почали діяти Бюро праці (під керівництвом одного з соціалістів), Вища

рада праці (за участю представників профспілок, робочих кооперативів і товариств

взаємодопомоги) і Комісаріату у справах емігрантів.

Показники економічного розвитку Італії

  за темпами зростання продукції (в 1896–1908 рр. в середньому на 6,7% на рік.)

Італія займала одне з перших місць в Європі;

  за 1901–1913 рр. обсяг промислового виробництва по Європі в цілому збільшився

на 56%, в Італії ж – на 87%;

  виробництво електроенергії виросло за 1900–1908 рр. більш ніж в 7 разів;

  значно збільшилося виробництво автомобілів (всього 6 автомашин в 1900 р. і 1283

– в 1907 році);

  за 1898–1907 рр. в 4 рази збільшилася виплавка сталі – за рахунок використання

металобрухту.

Основні промислові монополії

  ФІАТ (1899 р.) в автомобілебудування;

  «Едісон» в електроенергетиці;
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  «Піреллі» (1872 р.) у виробництві резини;

  «Ільва» у чорній металлургії.

Наслідки політики уряду  Д. Джолітті для Півдня Італії

  відмова від використання збройної сили в класових конфліктах не поширювався на

стихійні виступи селян і наймитів;

  протекціонізм, що супроводжувався зростанням цін, негативно позначалася на

рівні життя населення;

  відносини типу клієнтели (особистої залежності від впливових персон) не

руйнувалися реформами Д. Джолітті.

Результати парламентських виборів 1904 р.

Політична сила Відсоток голосів (%) Кількість місць у

парламенті

Ліве угрупування   50,9    339

Конституціоналісти   13,9    76

Італійська соціалістична партія    21,3   29

Радикальна партія 8,4 37

Італійська республіканська партія     4,9     24

Католики 0,5 3

Політика довгого уряду Д. Джолітті по відношенню до Півдня

  створені спеціальні парламентські комісії вивчають ситуацію на Півдні Італії;

  прийняті закони, які передбачали прокладку доріг, будівництво портів, спорудження

системи водопостачання в Апулії, розвиток промисловості в Неаполі;

  надано кошти на допомогу населенню у зв'язку зі стихійними лихами (землетрус в

Калабрії в 1905 р., виверження Везувію в 1906 р., Мессінський землетрус 1908 р.).

МЕРІДІОНАЛІСТИ

прихильники ліквідації відсталості Півдня. Як напрямок суспільно-політичної думки

зародився в 70-х рр. ХІХ ст.

  вважали, що для його вирішення необхідно ліквідувати крупне  землеволодіння;

  вимагали загального виборчого права і розширення представництва селян Півдня

в парламенті задля здійснення аграрної реформи.

Нові соціальні ініціативи уряду

  1907 р. впроваджено щотижневий недільний відпочинок для робітників, але й

розширено сферу, в якій заборонялися страйки. У 1907 р. він був підтверджений

спеціальним законом для персоналу залізниць, а по законом 1908 р. про державних

службовців поширений на всі їх категорії, хоча тим же законом визнавалося право

держслужбовців на профспілку;

  1912 р. законом про державну монополію страхування життя (зі зверненням

доходів від неї в фонд пенсій по старості та інвалідності
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Результати парламентських виборів 1909 р.

Політична сила Відсоток

голосів (%)

Кількість

місць у

парламенті

Ліве угрупування   54,4    329

Конституціоналісти     19      41

Італійська

соціалістична партія

   21,3   29

Радикальна партія 9,9 48

Італійська

республіканська

партія

    4,4     23

Католики 4 18

Реформа виборчої системи 1912 року

  чоловіки у віці з 21 до 30 рр. отримували право голосу, якщо були грамотними або

відслужили дійсну службу в армії;

  чоловіки старші 30 років приймати участь у виборах без цих обмежень;

  було встановлено платню депутатам парламенту.

                Виборчий корпус збільшився з 3,5 до 8 млн осіб.

Результати парламентських виборів 1913 р.

Політична сила Відсоток голосів (%) Кількість місць

у парламенті

Ліберальні демократи   47,6    270

Конституційно

демократична партія 

    5,5     29

Італійська

соціалістична партія

   17,6   52

Радикальна партія 10,4 62

Італійська

республіканська партія

      2      8

Католики 4,2 20

Соціалісти реформісти 3,9 19

Католики

консерватори

1,8 9

Незалежні

республіканці

1,4 9

Незалежні соціалісти 1,3 8
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Незалежні радикали 1,3 11

Зовнішня політика Італії у 1900–1914 рр.

Участь у військово-політичних блоках

  1902 р. Італія в четверте підтвердила свою участь в Троїстому союзі;

  під час Марокканської кризи 1905 р. Рим став на бік Франції;

  після анексії Австро-Угорщиною Боснії і Герцеговини в 1908 р. відносини Риму і

Відня загострилися.

Зближення з Антантою

  в 1901–1902 рр. між Францією і Італією були укладені угоди: Італія не

перешкоджала Франції у завоюванні Марокко і в обмін на це заручилася підтримкою

з її боку своїх домагань на північноафриканські володіння Туреччини – Тріполітанію і

Кіренаїку. Італія обіцяла Франції свій нейтралітет в разі, якщо остання вступить у

війну;

  з Лондоном 1904 р. була підписана конвенція про розмежування колоніальних

володінь у Східній Африці –  на півострові Сомалі;

  було підписано угоду з Росією, за яким сторони зобов'язувалися проводити спільну

лінію в політиці на Балканах щодо Австро-Угорщини, а також обіцяли один одному

підтримку відповідно в питаннях про окупацію Тріполітанії і чорноморські протоки.

Італійська націоналістична  асоціація

перша націоналістична партія в Італії, заснована в 1910 році

Засновники – Енріко Коррадіні і Папіні Джованні.

Ідеологічні особливості:

  підтримувала війну Італії з Австро-Угорщиною;

  виступала за колоніальну експансію;

  у партії не було чітко вираженої ідеології щодо державного устрою, в її склад

входили ліберали і консерватори.

Лозанський мирний договір (1912)

  Італія анексувала Тріполітанію і Кіренаїку і оголосила їх своєю колонією під назвою

Лівія.

  Риму не закріпив за собою окуповані в ході війни Додеканезькі острови в

Егейському морі, хоча зобов'язання очистити їх Італія, скориставшись новими

ускладненнями на Балканах, так і не виконала.

Антоніо Саландра – італійський політик і державний діяч, очолював кабінет міністрів

Італії з 21 березня 1914 року по 18 червня 1916 року

На відміну від свого попередника, виступав за участь Італії у Першій світовій війні на

боці Антанти. Його позицію з цього питання поділяв МЗС Сонніно. Після того як

Австро-Угоршина – союзниця по Троїстому союзу відмовилася віддати Трентіно і

Трієст Італії в призначений як компенсація за нейтралітет, італійський Саландра

розпочав переговори з Антантою, які виявилася більш поступливою.

Ф. Тураті – лідер Соціалістичної партії Італії, представник її реформістського крила
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Політична платформа реформістів в ІСП

  насторожено ставилися до масових дій політичного характеру;

  виступали за співпрацю з профспілками (з створеної в 1906 р. Загальної

конфедерації праці);

  прагнули обмежити розмах страйкового руху;

  протестували в формі тимчасової відмови уряду в парламентській підтримці.

Особливості ідеології синдикалістів

  не відмовлялися від парламентської боротьби;

  синдикалісти протиставляли соціалістам класову непримиренність;

  для них було неприйнятно реформістське тлумачення марксизму як теорії, згідно з

якою хід суспільного розвитку залежить тільки від об'єктивних закономірностей і не

підвладний волі людей;

  перебільшували можливості вольового впливу на об'єктивні умови.

Паоло Бозеллі – італійський політик і державний діяч, прем'єр Італії з 18 червня

1916 року по 29 жовтня 1917 року. Підтримував вступ Італії в Першу світову війну і

після ряду військових невдач Антоніо Саландра, 18 червня 1916 р. в віці 78 років

займає посаду прем'єра. Однак, виявився не особливо здатним правителем для

військового часу і в жовтні 1917 року був змушений піти у відставку.

Вітторіо Емануеле Орландо – італійський політик, Голова Ради міністрів Італії в

1917–1919 рр. У жовтні 1917 року поразка італійська армія при Капоретто призвела

до відставки Паоло Бозеллі. Орландо був запрошений сформувати новий

коаліційний кабінет.

Економічні наслідки війни

  розрив традиційних торговельних зв'язків завдав удару промисловості, яка

перебувала в залежності від імпорту вугілля, сировини і напівфабрикатів;

  скоротилося ввезення в Італію зерна, яке раніше задовольняло 15–20% її потреби;

  зростало безробіття, перебої в продовольчому постачанні, дорожнечу продуктів

харчування;

  прискорено розвивалася промисловість, пов'язана з військовими поставками, при

згортанні цивільних галузей.

Дані по населенню, призиву і втратах

Населення

(1914 р.)

Мобілі-

зовані

Загинувші

солдати

Поранені

солдати

Полонені Жертви

серед

мирних

жителів

35597800               5903140 462391 953886 569 тис. 80 тис.
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