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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. 

Федеративна Республіка Німеччини (надалі в тексті ФРН) нині є однією з 

найрозвиненіших країн Європи. На початку ХХІ століття ФРН має високі 

економічні показники, досить розвиненою є і соціальна сфера. Тому 

зацікавленість науковців дослідженням проблем німецького суспільства була і 

залишається актуальною, зокрема в контексті прикладу для наслідування 

іншими країнами Європи. 

Економічні, соціальні успіхи Німеччини в другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття привертають значну увагу дослідників. Адже ФРН 

вдалося збудувати досить збалансовану, стабільну соціальну державу, яка є 

зразком для інших країн, які знаходяться на шляху реформ і прагнуть до 

європейських, якісних стандартів. 

Особливої уваги заслуговують питання соціально-економічного розвитку 

Німеччини після об’єднання країни в 1990 році. Саме в кінці ХХ – на початку 

ХХІ століття відбулися кардинальні політичні та соціально-економічні зміни в 

Німеччині. В світі цей проміжок часу пов’язують з процесом глобалізації, що 

зумовлює загальне соціально-економічне взаємопроникнення та зближення. У 

Німеччині крім цього відбувалася внутрішня трансформація суспільства, 

поштовхом до якої стала необхідність економічної, соціальної адаптації 

мешканців східних земель до життя в новій державі.  

Після об’єднання найбільш суттєві зусилля німецького уряду були 

спрямовані на трансформацію соціальної сфери східних земель Німеччини, 

відбувався перехід до нової системи соціального захисту зовсім відмінної від 

тієї, що існувала в Німецькій Демократичній Республіці (надалі в тексті НДР). 

У зв’язку з цим виникла низка, як позитивних зрушень, так і проблем 

соціального характеру в новоприєднаних землях.  

Протягом останніх 20 років німецькими соціологами, економістами та 

істориками було написано низку наукових праць присвячених наслідкам 

возз’єднавчого процесу, зокрема проблемам, що виникли у східних 

федеральних землях. Дослідження даного питання українськими істориками 

стане вивченням корисного досвіду для України і низки європейських країн у 

питаннях соціальної трансформації суспільства на прикладі політики ФРН в 

східних федеральних землях.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукової роботи кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн та в рамках наукової теми історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер №16БФ046-01). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу 

джерельної бази визначити причини, передумови, перебіг та основні результати 

соціальних реформ урядів ФРН після возз’єднання Німеччини в період 

канцлерства Гельмута Коля та Герхарда Шрьодера і їх вплив на населення 

східних територій.  
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Відповідно до поставленої мети передбачено розв’язання наступних 

завдань:  

- проаналізувати історіографію та джерельну базу проблеми; 

- охарактеризувати основні причини кризи соціальної політики НДР в кінці 

1980-х рр.; 

- показати вплив процесу возз’єднання Німеччини на соціальну сферу;  

- дати розгорнуту характеристику соціальної трансформаційної політики 

уряду Християнсько-демократичного союзу (надалі в тексті ХДС) у 

новоприєднаних землях впродовж 1990-1998 рр; 

- висвітлити основні соціальні реформи червоно-зеленої коаліції у 

Німеччині впродовж 1998 – 2005 рр.; 

- розглянути підсумки та наслідки соціальних реформ урядів Г. Коля та 

Г. Шрьодера на сході Німеччини.  

Об’єктом дослідження є східні федеральні землі Федеративної 

Республіки Німеччини.  

Предметом дослідження є державна соціальна політика у 

східнонімецьких землях.  

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють період з 

1990-х років до початку ХХІ століття (до 2005 року). Нижня хронологічна межа 

3 жовтня 1990 року пов’язана з возз’єднанням двох частин Німеччини, які 

протягом 40 років існували як окремі політичні одиниці. Верхня межа є 

завершенням діяльності уряду Герхарда Шрьодера у 2005 році та приходом до 

влади нового коаліційного уряду на чолі з Ангелою Меркель, що зумовило 

помітні зміни у веденні соціальної політики.  

Географічні межі дослідження охоплюють східну частину Федеративної 

Республіки Німеччини. Загалом це територія 5 федеративних земель: 

Бранденбург, Мекленбург–Передня Померанія, Саксонія, Саксонія Анхальт, 

Тюрингія.  

Теоретико-методологічна база дослідження ґрунтується на принципі 

історизму та наукової неупередженості, комплексності та системності. За 

допомогою принципу історизму зокрема розглянуто процес реформаторської 

політики в соціальній сфері Німеччини, а саме який вплив вона мала на 

новоприєднані території. 

У дослідженні використана низка загальних та спеціальних методів 

наукового пізнання. Відповідно до поставлених завдань були застосовані 

наративний, порівняльно-історичний, історико-біографічний, логічний методи. 

На етапі аналізу джерельної бази та літератури був застосований наративний 

метод. Даний метод був використаний для загальної характеристики всього 

обсягу наукової літератури, мемуарів, архівних документів. Завдяки даному 

методу вдалося проаналізувати основні підходи та ідеї щодо проблем 

дослідження соціального розвитку східнонімецьких земель. У процесі 

співставлення та аналізу соціального розвитку східних та західних земель 

Німеччини значну роль відіграв порівняльно-історичний метод. Хронологічний 

метод став корисним в процесі розгляду результатів соціальної політики урядів 

Гельмута Коля та Герхарда Шрьодера. 
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Особливо важливим на етапі дослідження діяльності керівників ФРН, 

зокрема Гельмута Коля, Герхарда Шрьодера, а також східнонімецького лідера 

Еріха Хонеккера виявився історико-біографічний метод. Даний метод сприяв 

всебічній оцінці політичної діяльність вищезазначених німецьких посадовців, 

та зокрема дозволив прослідкувати їх особистий вплив на історичні рішення, 

які відіграли значну роль для Німеччини. З допомогою логічного методу 

вдалося зробити певні висновки щодо перспективи розвитку системи 

соціального страхування в східних землях Німеччини. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях: 

 вперше:  

- здійснено комплексне історичне дослідження в якому вперше в 

українській історіографії розглянуто соціальну політику ФРН у східних 

землях після об’єднання Німеччини; 

- подано системну оцінку особливостей та наслідків проведення соціальних 

реформ у німецьких східних землях у 1990-2005 рр.; 

- залучено до наукового обігу низку нових документальних джерел, які 

суттєво розширюють уявлення про соціальну політику ФРН у східних 

федеральних землях у 1990 – 2005 рр. 

уточнено: 

- визначення причин та наслідків кризи соціальної політики НДР у другій 

половині 1980-х рр.; 

- наукове уявлення про систему соціального забезпечення у східних 

федеральних землях; 

- особливості соціальних трансформаційних процесів, які здійснювалися в 

ФРН у 1990 роках – на початку ХХІ століття та їх вплив на 

новоприєднані території; 

- основні проблеми, перешкоди у проведенні соціальних реформ на сході 

Німеччини  

набуло подальшого розвитку: 

- систематизація та аналіз джерельної бази та наукової літератури з 

досліджуваної теми; 

- наукові дослідження соціальної стратегії уряду ФРН в східнонімецьких 

землях; 

- вивчення шляхів вирішення соціальних проблем в новоприєднаних 

землях у 1990-2005 рр. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її результати можуть 

бути використані для написання наукових досліджень історії східнонімецьких 

земель з розширенням хронологічних меж, або ж зосередженням на конкретній 

проблематиці. Основний зміст та висновки розширять науковий світогляд 

зацікавлених історією Німеччини. Ключові позиції дисертації можуть 

слугувати для написання підручників з всесвітньої історії та навчально-

методичних посібників.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідались на 5 міжнародних науково-практичних конференціях: 1) ХІІ 

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених 
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«Шевченківська весна» (Київ, 2014); 2) ХІІІ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна» (Київ, 2015); 

3) VІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 

учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2015); 4) Міжнародна 

науково-практична конференція «Теоретичні, методичні і практичні проблеми 

соціології, історії та політології» (Херсон, 2015); 5) Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль 

суспільних наук у забезпеченні його розвитку» (Одеса, 2016). 

 Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових 

праць: 5 наукових статей у фахових наукових виданнях, зокрема 4 у фахових 

виданнях, що входять до науково-метричних баз, та 5 матеріалів і тез доповідей 

на наукових конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дисертації. 

Робота включає в себе вступ, чотири розділи, висновки, додатки та список 

використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить 216 

сторінок тексту, з них основного тексту – 173 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету, завдання, визначено об’єкт, предмет, методи та 

хронологічні рамки досліджуваної теми. Розкрито наукову новизну та 

практичне значення, зазначено відомості про апробацію результатів 

дисертаційного дослідження та структуру роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база дослідження», 

який складається із двох підрозділів, розглянуто українську, російську та 

німецьку історіографії досліджуваної тематики та проведено аналіз джерельної 

бази. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» проаналізовано наукові 

праці, які стосуються основних питань дисертаційної теми, висвітлено здобутки 

попередників та виокремлено головні питання, що залишилися не достатньо 

розкритими. Акцентовано увагу на науковій літературі з досліджуваної теми 

представленої працями вітчизняних та зарубіжних (німецьких, російських) 

вчених. 

У вітчизняній історіографії окремі питання соціального розвитку східних 

федеральних земель заторкалися у низці наукових досліджень, зокрема 

наукових працях А. Ю. Мартинова, О. Ф. Іванова,  О. П. Покотило, 

О. Н. Горенка. Так у монографії А. Ю. Мартинова досить масштабно 

охарактеризовано, як внутрішні так і зовнішні процеси, що проходили у ФРН 

напередодні та після возз’єднання
1
. Українські науковці хоча й намагалися 

об’єктивно висвітлити ключові питання німецької історії, проте приділили 

недостатню увагу саме соціальній історії східних німецьких земель після 

                                                           
1
 Мартинов А. Об’єднана Німеччина: від Боннської до Берлінської республіки 

(1990-2005рр). Монографія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 

447 с. 
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об’єднання, зосереджуючись переважно на політичному розвитку об’єднаної 

Німеччини чи пов’язаних з нею міжнародних процесах.  

Німецька історіографія досить значну увагу звернула на питання 

соціального розвитку східних земель Німеччини. Весь загал німецькомовних 

праць з тематики пропонованого дисертаційного дослідження можна розділити 

на дві підгрупи: 1) наукова література, що висвітлює історію останніх років 

існування НДР; 2) наукові праці присвячені питанням соціального розвитку 

новоприєднаних земель.  

Поміж науковців першої групи варто виокремити роботи Г. Шульце, 

М. Гутцайта, М. Шмідта, М. Овермана. Зокрема питання соціального розвитку 

НДР в останні роки існування висвітлив професор політології М. Шмідт, який в 

своєму дослідженні звернув увагу на неефективність соціальної політики, що 

проводилась під проводом тоталітарного режиму Соціалістичної Єдиної Партії 

Німеччини (надалі в тексті СЄПН) в 1970-1980-х роках, зокрема зазначив про 

невідповідність між соціальним захистом та економічними показниками. 

Загальним недоліком більшості праць німецьких дослідників з ФРН є те, що у 

них акцентується увага на майже виключно неефективності соціальної політики 

НДР і недостатньо звертається увага на певні досягнення Східної Німеччини в 

цій галузі. У працях східнонімецьких дослідників навпаки переважав 

пропагандистський стиль висвітлення тих чи інших історичних подій до 1990 

року.  

Для німецьких істориків, яких умовно можна зарахувати до другої 

історіографічної підгрупи характерне різноманіття поглядів. Проблеми 

трансформаційної політики урядів Гельмута Коля та Герхарда Шрьодера 

впродовж 1990 – 2005 років висвітлені в роботах німецьких економістів та 

соціологів, зокрема Г. Бакера, Г. Нагеля, Р. Біспінка, К. Хофеманна, 

Є. Нойбауера. Вони зосередились на дослідженні питань внутрішнього 

розвитку та реформування системи соціального страхування Німеччини й 

загалом дійшли висновку, що німецькі уряди провели безпрецедентно 

масштабну комплексну систему реформ, яка супроводжувалася величезними 

фінансовими трансферами у східні землі, проте їх втілення в життя потребувало 

більш тривалого часу і значна частина позитивних наслідків була відчутною 

вже в період канцлерства Ангели Меркель
2
.  

Реформаторські ідеї Герхарда Шрьодера, їх реалізацію та вплив на східні 

землі, зокрема реформи Пітера Хартца, висвітлили в своїх наукових доробках 

Х. Шнайдер, А. Хассель, К. Шиллер, Р. Гейслер. Згадані автори наголошували 

на тому, що ці перетворення були досить складними та болючими, проте 

необхідними та ефективними. Хоча деякі проблеми, як наприклад безробіття 

Герхарду Шрьодеру так і не вдалося подолати. 

Російська історіографія також торкнулася соціально-економічних 

проблем східнонімецьких земель. Зокрема А. Ахтамзян, А.Зайнапов, І. Кузьмін, 

                                                           
2
 Backer G. Sozialpolitik und sozialeLage in Deutschland / G. Backer, G. Naegele, R. 

Bispinck, K. Hofemann, J. Neubauer / Band 2: Gesundheit, Familie, Alter und 

Soziale Dienste. 5. – Wiesbaden, 2008.– 612 s. 
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М. Орлова, М. Полинов, Т. Логунова, С. Погорельська  А. Ватлін, О. Патрушев 

в своїх дослідженнях висвітлили історичні події кінця ХХ століття, звернули 

увагу на соціальні наслідки возз’єднання країни та їхній вплив на східні землі. 

Основне твердження, що пов’язує усі ці дослідження полягає в тому, що 

возз’єднання Німеччини не принесло очікуваних позитивних результатів. 

У наукових працях М. Діманіса, А. Мілюкової, А. Сербіної, С. Романова 

розглянуто реформаторську діяльність урядів Гельмута Коля та Герхарда 

Шрьодера. Варто зазначити, що основна увага у зазначених дослідженнях 

зосереджена на висвітленні соціальної політики урядів двох канцлерів у 

Німеччині загалом. Становище східних земель розглядається переважно в 

контексті порівняння їхнього розвитку з західними землями. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» проаналізовано джерельну базу 

досліджуваної теми. Відповідно до походження джерел їх поділено на чотири 

групи. 

Першу групу становлять офіційні документи, що містять інформацію 

стосовно позиції державних інституцій у соціальному питанні східних 

німецьких земель. До них належать тексти законів; протоколи пленарних 

засідань; офіційні соціальні звіти Бундестагу протягом 1990 – 2005 років; 

політичні та передвиборчі програми партій передусім тих, які формували 

урядові коаліції, а також протоколи їхніх з’їздів.  

Другу групу  формують статистичні щорічники та німецькі інтернет-

портали соціальних статистичних відомостей. У результаті порівняння різних 

періодів соціального захисту німців впродовж 15 років на основі даних 

щорічників було зроблено низку висновків та сформовано подальші прогнози 

розвитку соціальної системи східних федеральних земель. 

Третю групу джерельної бази складають документи особового 

походження та офіційні виступи політичних діячів НДР та ФРН. Дана група 

джерел є однією з найцінніших, адже в нашому дослідженні розглянуті 

мемуари останнього першого секретаря НДР Еріха Хонеккера під назвою «З 

мого життя»
3
, а також мемуари другого канцлера возз’єднаної Німеччини 

Герхарда Шрьодера під назвою «Рішення. Моє життя в політиці»
4
. Їх 

важливість характерна тим, що саме аналіз даних джерел дає змогу змалювати 

загальну картину соціальної трансформації, що відбувалася на території 

східних земель Німеччини з погляду її творців. Остання, четверта група джерел 

охоплює відомості німецьких періодичних видань та радіохвиль. 

Джерельна база дослідження є досить широкою, можна говорити, що 

аналіз використаних джерельних матеріалів дозволив досить повно дослідити 

питання соціальної трансформації східних земель Німеччини впродовж 1990-

2005 років. Завдяки критичному підходу вдалося висвітлити головні аспекти 

змін в системі соціального забезпечення громадян Німеччини. 

                                                           
3
 Honecker Е. AusmeinemLeben / Е. Honecker. – Berlin: Dietz Verlag,1981. – 493 s. 

4
 ШрёдерГ. Решения. Моя жизнь в политике / Г. Шрёдер / пер. c нем. Г. 

Леоновой. – М.: Издательство «Европа», 2007. – 552 с.  
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 У другому розділі «Соціальне становище східних німців у НДР 

наприкінці 1970-х – 1980-х рр.» висвітлено основні тенденції соціальної 

політики Німецької Демократичної Республіки напередодні возз’єднання 

Східної та Західної Німеччини. 

 У підрозділі 2.1. «Соціальна політика правлячої партії НДР в 1970-х – 

першій половині 1980-х рр.» розглянуто формування та проведення соціально-

економічної політики НДР в період правління Еріха Хонеккера. 

НДР, що належала до так званого соціалістичного табору 

підконтрольного СРСР була характерною тоталітарним устроєм з владною 

монополією СЄПН, втручанням спецслужб, як у державне, громадське, так і 

приватне життя громадян. Проте, оскільки НДР була радянським форпостом у 

центрі Європи, мала конкурувати з ФРН, бути так званою «вітриною 

соціалізму», то в ній необхідно було підтримувати високі соціальні стандарти. 

Починаючи з 1971 року новий перший секретар – Еріх Хонеккер розпочав 

зміну соціально-економічного курсу, з метою підвищення соціальних 

стандартів громадян НДР, зменшення відставання у рівні життя із Західною 

Німеччиною. Відбулося також не значне послаблення контролю над 

культурною сферою, зокрема літературою та музикою, однак політика 

відмежування і досі діяла. У 1980-х роках спостерігалося певне зближення 

східних та західних німців у стилі життя внаслідок пожвавлення культурно-

туристичного обміну, захоплення східнонімецької молоді західними 

культурними цінностями. Проте спрямування значних додаткових ресурсів у 

соціальну сферу не було підкріплене економічним зростанням. Значні негативні 

наслідки для економіки НДР мала глобальна нафтова криза 1975 року. 

Відбулося значне зростання цін на нафту і природний газ. Кризові явища 

поступово поширювалися на решту галузей економіки. Проте керівництво 

Східної Німеччини продовжувало популістську соціальну політику за рахунок 

західних кредитів та дотацій з боку СРСР. 

У підрозділі 2.2. «Криза соціальної політики НДР у другій половині 1980-

х рр» проаналізовано основні причини, перебіг та наслідки соціально-

економічної кризи в НДР та її вплив на соціальне становище східних німців. 

На початку 1980-х років в НДР був досягнутий пік екстенсивного 

економічного розвитку. Кризові явища в країні поширилися на соціальну 

сферу. Населення обурювали дії влади, які зумовили відсталість рівня життя 

східних земель від західних. Спроби уряду зберегти соціально-економічну 

стабільність в державі не мали належних результатів.  

Новий генеральний секретар Компартії СРСР Михайло Горбачов 

внаслідок економічної кризи в Радянському Союзі та відмови керівництва НДР 

дотримуватися реформаторського курсу, зняв з себе відповідальність за кризове 

становище в НДР. Східнонімецьке керівництво за таких умов втратило 

контроль над соціально-економічною ситуацією. Соціальні стандарти східних 

німців стрімко знижувалися. 

На фоні внутрішніх та зовнішніх проблем в НДР, значна частина її 

населення прагнула жити і працювати в ФРН. Східні німці вимагали 
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можливості емігрувати на захід. Протестні політичні настрої в країні 

продовжували зростати. 

Починаючи з осені 1989 року події в НДР розгорталися непередбачувано 

швидко. 18 жовтня пішов у відставку Еріх Хонеккер. 9 листопада 1989 року 

відбулося падіння Берлінської стіни. Тоталітарний режим Східної Німеччини 

повністю збанкрутував й припинив своє існування. Однією з причин цього була 

невдала соціальна політика. 

У третьому розділі «Соціальні перетворення уряду Г. Коля у східних 

федеральних землях (1990-1998 рр.)» розглянуто основні реформи в соціальній 

сфері уряду німецького канцлера Гельмута Коля протягом восьми років 

перебування при владі від возз’єднання Німеччини у 1990 році до завершення 

його каденції 1998 року. 

У підрозділі 3.1. «Вплив процесу возз’єднання Німеччини на соціальну 

сферу східних земель» проаналізовано соціальне становище мешканців східних 

земель єдиної Німеччини після об’єднання країни та загалом його соціально-

економічні наслідки для нових федеральних земель.  

Возз’єднання Німеччини стало знакової подією в історії країни і в той же 

час складним періодом передусім соціальної адаптації, внаслідок перебудови 

всієї системи життя східних німців. Такі кардинальні зрушення потребували 

професійного підходу для вироблення та реалізації механізмів переходу на 

засади нової соціальної системи розвитку східних федеральних земель. Уряд 

Гельмута Коля взяв на себе величезну відповідальність щодо майбутнього 

розвитку приєднаних земель в умовах цілком нової, незвичної для східних 

німців системи ринкових відносин. 

Досить гостро в 1990 році постало питання поліпшення матеріального 

становища східних німців, які вважали, що з возз’єднанням країни їхній 

матеріальний рівень зросте до рівня західнонімецького протягом короткого 

проміжку часу. В перші роки після об’єднання досить яскраво простежувалася 

велика різниця у рівнях життя Сходу та Заходу Німеччини. Заробітна плата, 

пенсійне забезпечення були на порядок вищим на заході. Населення західних 

земель мало значні активи у вигляді нерухомого майна, акцій з високими 

девідентами. Чималі кошти західних німців, які були покладені під депозит, 

приносили додаткові матеріальні прибутки, в той час як накопичення східних 

німців виявилися досить незначними в умовах зростання цін. З возз’єднанням 

країни загострилося і демографічне становище у східнонімецьких земель 

внаслідок значного скорочення народжуваності у перші роки та зростання 

міграції населення зі сходу на захід країни. 

Звичайно переваги від возз’єднання значно переважали тимчасові 

соціальні проблеми, які воно викликало. Передусім відкрилися нові професійні 

можливості для кар’єрного зростання, відбувалося поступове зростання 

заробітної плати. Німецькі та іноземні компанії здійснювали величезні 

інвестиції в підприємства, що знаходилися на території східних земель, що в 

результаті підвищувало їх конкурентоспроможність і як наслідок з’являлися 

нові робочі місця. 
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Східні землі, здійснивши перехід до соціально-економічної системи ФРН, 

зробили величезний крок вперед на шляху свого розвитку. Оскільки головні 

надії покладалися на уряд Гельмута Коля, саме від ефективності його політики 

безпосередньо залежав, як авторитет канцлера та очолюваної ним політичної 

сили в нових федеральних землях, так і успіхи у соціальному розвитку цих 

територій. 

У підрозділі 3.2. «Основні напрямки соціальної політики ФРН у нових 

федеральних землях» безпосередньо розглянуто низку соціальних реформ уряду 

Гельмута Коля.  

Природно, що період соціально-економічних перетворень Гельмута Коля 

в 1990 – 1998 років в Східній Німеччині визначається, як трансформація, 

оскільки відбувалася системна перебудова у всіх сферах життя німецького 

суспільства. Досить часто також застосовується термін модернізація, тобто 

залучення досить відсталих східних територій до сучасної однієї з найбільш 

ефективних соціально-економічних систем ФРН. Безумовно, що головним 

прагненням уряду стало швидке зрівняння рівнів життя та розвитку німецьких 

земель. 

Провладна партія ХДС у своїй передвиборчій програмі наголошувала на 

пріоритетності сім’ї в державній соціальній політиці. Досить широкого 

розголосу набуло висловлювання канцлера Гельмута Коля про так звані 

«квітучі ландшафти», які він обіцяв втілити в німецьких землях. Насправді це 

виявилося не таким простим завданням. Головною причиною не достатньо 

швидкого соціального-економічного розвитку була відсталість східних земель. 

Для подолання цих негараздів в травні 1991 року урядом було прийняте 

рішення про затвердження та втілення в життя нової державної програми під 

назвою «Реконструкція Сходу». 

Політика, яку проводив уряд ФРН в сфері оплати праці, передбачала 

покращення з метою зрівняння рівнів розвитку та соціального становища на 

сході та заході країни. Варто зазначити, що заробітна плата в нових 

федеральних землях почала значно зростати вже з 1991 року, навіть швидше 

ніж в старих. Це мало наслідком зменшення різниці в оплаті праці та 

покращення рівня життя східного німця що простежувалося протягом першого 

року існування в новій ФРН. У проміжку між 1991 та 1993 роками загалом 

соціальне становище середньостатистичної сім’ї з дітьми в нових землях 

поступово наблизилося до рівня західнонімецького, її щомісячний дохід 

становив більше 3000 марок. Якщо враховувати попереднє матеріальне 

становище таких сімей в НДР, то в порівнянні їхній рівень життя зріс майже 

втричі. 

У новоприєднаних землях значно змінилася система пенсійного 

забезпечення. Адже на східні землі відразу після об’єднання поширилися 

західнонімецькі пенсійні стандарти. Це зумовило стрімке зростання пенсій, в 

середньому більш ніж утричі. Тому є досить поширеною думка, що від 

об’єднання Німеччини найбільш виграли східнонімецькі пенсіонери.  
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Значна увага держави була прикута до питання соціального становища 

матері та дитини. Плани та діяльність уряду були спрямовані зокрема на 

покращення матеріального забезпечення матерів одиначок, дітей сиріт.  

Трансформаційна політика Гельмута Коля охопила і галузь медичного 

страхування ФРН. Східні землі опинилися в новій правовій і організаційній 

системі надання медичних послуг громадянам. Водночас виникла проблема 

збереження існуючого високого рівня надання медичних послуг, адже 

поширення західних стандартів на східні землі вимагало величезних 

додаткових фінансових ресурсів. Ці кошти було вкрай складно акумулювати, 

враховуючи, що уряд Гельмута Коля в період об’єднання намагався дещо 

економити на соціальних витратах й медична галузь ще тоді відчувала брак 

фінансування. Проблемою було те, що громадяни східних земель не звикли до 

нових умов надання медичної допомоги, яку в НДР вони отримували 

безкоштовно, тепер потрібно було за неї платити.  

 У четвертому розділі «Соціальна політика Г. Шрьодера (1998 – 2005 

рр.)» досліджено еволюцію державної соціальної політики на території східних 

земель впродовж 1998 – 2005 років. Проведено порівняльний аналіз соціальних 

реформ та їхніх результатів в нових землях в період канцлерства Гельмута Коля 

(1990-1998 рр.) та Герхарда Шрьодера (1998 – 2005 рр.). 

У підрозділі 4.1. «Соціальна політика першого уряду канцлера 

Г. Шрьодера 1998 – 2001 рр.» досліджено основні урядові програми в 

соціальній сфері ФРН та їхню реалізацію в нових землях. 

 У 1998 році в ФРН у результаті виборів до влади прийшла нова урядова 

коаліція, що складалася з соціал-демократів та зелених. Передвиборча програма 

СДПН передбачала якісне покращення соціального становища східного німця 

та подальше стрімке зрівняння рівнів життя на сході та заході країни. Новий 

федеральний канцлер Герхард Шрьодер ще під час передвиборчої компанії 

наголошував на необхідності проведення низки соціальних реформ в 

німецькому суспільстві. Герхард Шрьодер був впевнений в тому, що досягнути 

швидкого відновлення східних земель вдасться за короткий термін. Головним 

механізмом боротьби з проблемами соціально-економічного характеру мало 

стати збільшення інвестицій в східні землі. Зокрема передбачалася активна 

політика на ринку праці та покращення освітньої підготовки кадрів; спеціальна 

програма «інноваційного середнього класу»; збільшення фінансування на 

розвиток східнонімецьких компаній; 

Маючи прагнення вдосконалювати соціально-економічну систему ФРН, 

передусім східних земель задля їхнього пристосування до нових умов життя, 

новий уряд ФРН під час його першої каденції зосередився передусім на 

наповненні більш якісним змістом перетворень, які розпочав Гельмут Коль. 

Найбільшою проблемою червоно-зеленої коаліції, яку вона отримала у спадок 

від ХДС, був великий борг, різноманіття соціальних виплат, що обтяжували 

державний бюджет. Тому на тому етапі вистачало ресурсів лише для 

завершення вже розпочатих попередниками реформ. 

Безробіття на сході країни і далі продовжувало бути головною 

соціальною проблемою. Проблему безробіття Герхард Шрьодер спробував 
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вирішити завдяки створенню «Союзу за працю», який мав, окрім державних 

інституцій, згуртувати роботодавців та профспілки. Про його зміст стало 

відомо ще до обрання федерального канцлера. Це свідчить про те, що Герхард 

Шрьодер був переконаний у своїй перемозі і складав подальший план розвитку 

країни. Канцлер намагався водночас подолати проблему безробіття скоротити 

державні витрати на вирішення соціальних проблем. Хоча за концепцією 

соціал-демократів все мало бути навпаки і соціальні виплати на підтримку 

безробітних мали зрости. Це слугує підтвердженням того, що основні ідеї партії 

суперечили тій політиці, яку розпочав новий канцлер. Це був парадокс в 

німецькій політиці, що дозволяє говорити про те, що концепції СДПН 

поступово змінилися. Герхард Шрьодер тепер пропонував і намагався 

фінансувати «роботу, а не безробіття», тобто наголос зробити не на збільшенні 

виплат, а на підтриманні створення нових робочих місць. 

У перший період канцлерства Герхарада Шрьодера значна увага 

приділялася підтримці інституту сім’ї, що було невід’ємною частиною 

соціальної політики уряду ФРН. Новий канцлер обіцяв створити сприятливі 

умови для батьків-одинаків і сімей з інвалідами. На початку ХХІ століття 

почала переважати тенденція, коли середня заробітна плата дорівнювала сумі 

різноманітних субсидій, які держава виплачувала середньостатистичній сім’ї. 

Така ситуація була свідченням високорозвиненої державної системи підтримки 

інституту родини, звичайно передусім сімей з дітьми. 

У підрозділі 4.2. «Соціальні перетворення в період другого уряду 

Г. Шрьодера 2002 – 2005 рр.» досліджено основні результати соціальних 

перетворень в східних землях урядом Герхарда Шрьодера. 

На виборах до бундестагу 2002 року проблема східних земель, зокрема 

соціального розвитку була однією з ключових. Соціал-демократам вдалося 

знову здобути перемогу, сформувати урядову коаліцію з Партією зелених та 

розпочати новий етап реформування німецького суспільства. Передбачалося 

кардинально переглянути соціальну політику, врахувати попередні помилки і 

запропонувати нові підходи до вирішення суспільних проблем, які існували в 

ФРН на початку ХХІ століття. 

Для нової урядової коаліції СДПН та Партії зелених найпроблемнішим 

питанням, що потребувало вирішення, як і для попереднього уряду, залишалася 

проблема новоприєднаних територій, подолання їхньої соціально-економічної 

відсталості. Герхарду Шрьодеру вдалося здійснити низку перетворень для 

покращення соціального рівня розвитку даних територій.  

Реформаторська політика канцлера Герхарда Шрьодера в сфері 

соціального розвитку німецького суспільства під час його другої каденції 

ототожнюється з програмою «Порядок денний – 2010». Реформи, що 

передбачалися, привернула колосальну увагу з боку засобів масової інформації 

та громадян ще до їх реалізації. Програма була розрахована до 2010 року 

покликана перш за все вирішити проблеми безробіття, особливо наголос був 

зроблений на східних землях. ЇЇ основний зміст був висвітлений в пакеті 

реформ запропонованим відомим економістом Пітером Хартцом. Соціальні 

перетворення планувалося провести в чотири етапи, зокрема перший етап 
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передбачав створення широкої мережі служби кадрових органів та поліпшення 

інтеграції громадян на ринок праці. Під час другого етапу мали ввести 

спеціальні субсидії. Третім кроком стало реформування Федеральної служби 

зайнятості, а також можливість дострокового виходу на пенсію. Останній, 

четвертий і найбільш суттєвий етап передбачав злиття виплат по безробіттю та 

соціальної допомоги. 

Починаючи з 2003 року спеціальною комісією було розроблено низку 

заходів по боротьбі з безробіттям та задля стабілізації соціального становища в 

державі. Найголовнішим завданням, яке початково ставилося перед членами 

комісії – скорочення рівня безробіття вдвічі протягом наступних 3 років 

діяльності коаліційного уряду. Безробіття після втілення вищезгаданих реформ 

мало становити 2 млн. осіб замість 4 млн. осіб станом на 2002 рік. 

Однак найпроблемніше питання – безробіття, що постійно зростало від 

часу возз’єднання країни, так і не вдалося вирішити, навпаки воно збільшилося 

до рекордної позначки за останні роки канцлерства, і становило майже 5 млн. 

осіб на території всієї Німеччини. На сході країни нараховувалося 1,5 млн. осіб, 

які потребували працевлаштування. Закон 2001 року про неповний робочий 

день, що мав стимулювати скорочення кількості безробітних, теж не був 

досконалим. Дане нововведення відповідно з урядовими розрахунками мало 

покращити ситуацію з працевлаштуванням, однак в перспективі це виявилося 

механізмом зворотної дії, оскільки ті хто тимчасово працювали неповний 

робочий день, забирали робочі місця у постійно працюючих робітників. 

Позитивними результатами реформаторської політики другого уряду 

соціал-демократів в коаліції з зеленими, можна звичайно вважати продовження 

суттєвого зростання заробітної плати на сході країни, її розмір наблизився до 

західнонімецького рівня, однак остаточного зрівняння так і не вдалося досягти. 

Коливання в розриві оплати праці між двома частинами Німеччини залишалися, 

і становили від 20 до 30%. Представники західних земель на 2005 рік 

отримували середню заробітну плату близько 4 тис. євро, в той час як на сході 

за таку ж роботу платили не більше 3 тис. євро. 

Система медичного страхування після реформ червоно-зеленої коаліції 

зазнала значних змін. Проте недоліком цих перетворень було те, що медичні 

послуги стали надто дорогими, як для населення, так і для держави. Уряд 

витрачав величезні кошти для покращення та вдосконалення системи 

медичного страхування, на 2005 рік дана сума становила більше 2 млрд. євро.  

Покращення становища сім’ї також було одним із головних завдань 

другого уряду соціал-демократів та зелених. Проте, оскільки більшість матерів 

на сході країни продовжували працювати (на 2005 рік це близько 75% від 

загальної кількості жінок робочого віку) вони не могли приділити достатньо 

уваги родині та дітям. До того ж нестабільне соціальне становище призвело до 

зростання кількості розлучень, більш, як на 40% від загальної цифри 

зареєстрованих шлюбів. Народжуваність теж значно скоротилася. 

Можна стверджувати, що так звані реформи «Харц– IV» не зважаючи на 

певні недоліки, були одним з найкращих прикладів реформаторської політики 

уряду Герхарда Шрьодера.  
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ВИСНОВКИ 

У висновках сформульовано загальні підсумки проведеного дослідження 

та викладені основні положення дисертаційної роботи, які виносяться на 

захист: 

– З’ясовано, що соціальна політика ФРН в східних федеральних землях 

дотепер не була цілісно та всебічно досліджена у вітчизняній історіографії. 

Окремі праці були присвячені аналізу окремих аспектів соціальної політики у 

всіх 16 землях, однак в нашому дослідженні основна увага прикута 

безпосередньо до 5 східних земель. Тож відповідно в процесі аналізу 

джерельної бази та наукової літератури вдалося висвітлити особливості, 

характерні риси соціальної політики уряду ФРН в цьому регіоні. Особливо 

важливою для дослідження проблеми стала німецька історіографія. Німецькі 

історики, економісти, соціологи, політологи в своїх працях висвітлили 

найбільш важливі напрямки соціальної історії новоприєднаних земель. Праці 

видані у НДР, присвячені проблемам соціальної політики у 1970 – 1980 роках, 

були ідеологічно заангажованими, що в свою чергу свідчить про їх не 

об’єктивність. Опрацювання наукової літератури дало можливість виокремити 

недостатньо досліджені аспекти пропонованої теми, а також використати 

напрацювання, методологічні підходи, узагальнення зроблені попередниками.  

Для об’єктивного дослідження проблеми було залучено низку джерел, 

передусім офіційних документів уряду ФРН, протоколів з’їздів партій, 

збірників документів, офіційних статистичних даних, матеріалів преси, джерел 

особистого походження. Завдяки аналізу широко кола джерел вдалося 

прослідкувати зміни в системі соціального забезпечення впродовж 1990 – 2005 

років, еволюцію державної соціальної політики цього періоду. Встановлено, що 

джерельна база є цілком репрезентативною для виконання поставлених завдань. 

– Встановлено, що основними причинами кризи соціальної політики НДР у 

другій половині 1980-х років були як неефективність її економічної системи, 

нездатність до необхідних реформ, так і несприятливі зовнішньополітичні 

зміни, зменшення дотацій з боку Радянського Союзу. Східні землі Німеччини, 

починаючи з 1949 року, перебували в складі Німецької була система 

тоталітарного контролю, що існувала в соціалістичній державі підпорядкованій 

СРСР. У порівнянні з іншими країнами так званого соціалістичного табору 

Східна Німеччина мала досить високі соціальні стандарти, що зумовлювалося 

необхідністю конкурувати за цими показниками з ФРН, бути форпостом 

радянського впливу у Центральній Європі. Проте багато в чому високі 

соціальні показники 1970-х років утримувались штучним чином, завдяки 

субсидіям СРСР та західним кредитам. Зростання соціальних стандартів не 

було підкріплене економічними показниками. Зрештою, на початку 1980-х 

років НДР охопила економічна та соціальна криза, яка значно поглибилася 

наприкінці 1980-х років внаслідок небажання тоталітарного режиму 

пристосовуватися до нових умов та змінювати застарілі механізми управління 

державою. Ситуація ускладнилася значною кількістю незадоволених східних 

німців, які прагнули вільно перетинати кордон з Західною Німеччиною та жити 

в більш соціально-економічно розвиненому, демократичному суспільстві.  
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– Показано, що возз’єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року поклало 

початок необхідних соціально-економічних реформ у східних землях, які 

щоправда супроводжувалися значними труднощами перехідного періоду. У 

зв’язку з швидким переходом на нові законодавчі норми та державні інститути 

більшість німців виявилися до цього не готовими. Вдалося з’ясувати, що саме 

такий швидкий процес возз’єднання спричинив масове безробіття в 

новоприєднаних регіонах Німеччини, зокрема внаслідок закриття 

неконкурентноздатних підприємств, недостатньої кваліфікації робочої сили. 

Викликом для східних німців стала нова система соціального забезпечення, що 

не була такою всеохоплюючою, як в НДР. В умовах ринкової економіки, 

громадяни мали покладатися передусім на власні сили. Держава мала 

забезпечити рівні, справедливі конкурентні можливості для працівників, а 

також подбати про соціально вразливі верстви населення.  

Західнонімецький стиль життя поступово почав переважати у 

новоприєднаних територіях після набуття чинності економічним, валютним та 

соціальним союзом 1 липня 1990 року. У східних землях в обіг увійшла 

німецька марка, яка стала єдиною валютою для двох частин Німеччини до 1999 

року, коли основною грошовою одиницею ФРН стало євро. Відповідно з 

об’єднанням країни ринкові відносини змінили планову економіку.  

–  Досліджено, що уряд канцлера Г. Коля впродовж 1990 – 1998 років 

проводив комплексні, всеосяжні реформи на новоприєднаних землях, зокрема з 

метою поширення західнонімецьких соціальних  стандартів на схід країни, й 

спрямовував на ці потреби значні кошти з державного бюджету. 

Найскладнішим та найбільш болючим питанням, що потребувало негайного 

вирішення стало зростання безробіття в східних землях у зв’язку з чим багато 

громадян лишилися без засобів на утримання сім’ї. Помітно погіршилася також  

демографічна ситуація, зокрема відбувалося зростання кількості осіб 

пенсійного віку, народжуваність значно скоротилася, передусім такі зміни були 

притаманні для новоприєднаних земель. Дані проблеми Гельмут Коль 

намагався вирішити в межах так званої політики «трансформації» тобто 

комплексних соціально-економічних змін у державі. Найпомітнішим 

зрушеннями стало значне зростання заробітної плати у східних землях, хоча 

водночас вона була нижчою ніж на заході, і така ситуація зберігалася доволі 

тривалий період продовжуючи існувати на початку ХХІ століття. 

Найпозитивніше процес переходу на західнонімецькі стандарти позначився на 

особах пенсійного віку в період 1990 – 1992 років. Адже в ФРН до цього часу 

продовжував існувати «договір поколінь» згідно якого відрахування з 

працюючих осіб покривали пенсійні виплати. Проте пенсійна реформа 1992 

року зумовила значні зміни в системі пенсійного страхування, відтепер діяв 

«принцип еквівалентності», тобто розмір пенсій безпосередньо почав залежати 

від внеску працюючого до відповідних фондів. Перші чотири роки 

трансформаційної політики не принесли очікуваних змін. «Квітучі ландшафти», 

які обіцяв Гельмут Коль для новоприєднаних земель все ще залишалися метою, 

оскільки надто завищеними були очікування, як на сході, так і на заході країни. 

Якщо оцінювати загальні зміни у соціальному становищі представників Східної 
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Німеччини, то безсумнівним є той факт, що рівень життя східного німця в 

перші роки возз’єднання значно зріс в порівнянні з тим, який існував в НДР. 

Досить яскраво це можна було спостерігати на побутовому рівні, адже 

забезпеченість мешканців східних земель товарами широкого вжитку значно 

зросла. Тепер більша частина східних німців могла собі дозволити нові 

телевізори, пральні машини, автомобілі. Зникло таке поняття притаманне для 

НДР, як товарний «дефіцит». 

Проблема соціального розвитку східних земель була однією з важливих 

питань передвиборчої кампанії 1998 року. Завищені очікування німців щодо 

соціальних реформ уряду Гельмута Коля та часткові розчарування його 

соціальною політикою, зумовило поразку ХДС на виборчих перегонах. 

– Виявлено, що уряд Г. Шрьодера впродовж  1998 – 2005 років не лише 

досить успішно продовжив низку соціальних перетворень своїх попередників, 

але й розробив та втілював у життя нову низку реформ, які щоправда були 

розраховані на тривалу перспективу й тому в цей період не повною мірою 

виявили свої позитивні наслідки. 

Період 1998-2005 років характеризується низкою змін в системі 

пенсійного, медичного страхування, трансформації піддалися питання 

соціальних виплат. Протягом двох канцлерських періодів Герхард Шрьодер 

намагався викорінити найголовнішу проблему соціального характеру – 

безробіття, яке постійно зростало. Соціальна програма «Порядок денний – 

2010» розраховувалася до 2010 року і передбачала проведення активної 

реформаторської політики для покращення загального добробуту населення та 

зрівняння рівнів життя в двох частинах Німеччини. Однак значна частина 

східних німців була не задоволена соціальними реформами, що передбачала 

дана програма. Заплановані кошти на втілення пакету реформ в східних землях 

у розмірі 150 мільярдів євро, з часом скоротилися до 20 мільярдів. Загалом дана 

програма також не мала результатів на які очікував уряд. Проблема безробіття 

значно загострилася на 2004 рік, кількість безробітних по всі території ФРН 

сягнула більше 4 млн. осіб, з них 1,5 млн. осіб становили вихідці з східних 

земель. 

Система соціального страхування, що також зазнала реформування мала 

низку, як позитивних моментів, так і певних недоліків, зокрема у виграші 

залишилися особи пенсійного віку. Водночас пересічні німці опинилися в 

ситуації коли держава стала досить прискіпливо контролювати кошти, які 

виділялися для фондів страхування. 

– З’ясовано, що реформи канцлерів Гельмута Коля та Герхарда Шрьодера 

на сході Німеччини заклали підвалини сучасних високих соціальних стандартів 

даного регіону. Період 15 років існування у возз’єднаній країні можна назвати 

перехідним, трансформаційним періодом, адже відбулася зміна всієї соціально-

економічної системи у східних землях, вирівнювання соціальних стандартів, 

рівнів життя в обох частинах держави. Щоправда такі кардинальні та 

комплексні зміни потребували більш тривалого періоду. Тому не зважаючи на 

спрямування до східних земель величезних фінансових ресурсів в період урядів 

канцлерів Гельмута Коля та Герхарда Шрьодера повністю не вдалося вирішити 
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найбільш гострі соціальні проблеми новоприєднаних земель. Проте 

вищезгадані перетворення мали далекосяжний, довготривалий ефект і їхні 

наслідки повною мірою виявилися вже в подальші періоди німецької історії. На 

сьогоднішній день можна говорити про значний успіх німецької держави у 

справі покращення добробуту своїх громадян. ФРН є однією з 

найрозвиненіших країн Європи, і Східна Німеччина, як її складова досягнула 

високих соціальних стандартів завдяки складному періоду реформ, часом 

болючих та непопулярних. Поняття «оссі » та «вессі», що було досить 

поширеним в 1990-х роках, загалом з часом починає зникати, хоча і дотепер 

різниця між західними і східними німцями подекуди відчувається, як щодо 

матеріального становища, так і менталітету. ФРН, яка ще до 1990 року мала 

досвід існування в системі ефективної ринкової економіки та високих 

соціальних стандартів не лише поширила свою модель на новоприєднані землі, 

але й асигнувала величезні кошти на відповідну адаптацію, трансформацію 

східних земель.  
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 У дисертації на основі аналізу історіографії та широкої джерельної бази 

зокрема, офіційних документів, джерел особового походження, періодичної 

преси, проведено комплексне дослідження соціальної політики урядів 

Німеччини впродовж 1990 – 2005 років на території східних федеративних 

земель. Здійснено аналіз основних причин возз’єднання ФРН та НДР в єдину 

Німеччину в 1990 році та проаналізовано основні позитивні та негативні 

наслідки, які спричинило дане соціально – політичне явище. Основна увага 

зосереджена на соціальних проблемах новоприєднаних територій Німеччини та 

методах їх вирішення німецькими канцлерами впродовж 15 років існування в 

новій державі. Найбільш гострою проблемою для східних німців після 

об’єднання країни стало зростання безробіття внаслідок закриття низки 
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неконкурентних підприємств, а також звільнення значної кількості державних 

службовців, викладачів, вчителів, які свого часу займалися комуністичною 

пропагандою та були пов’язані зі спецслужбами НДР. Проаналізовано головні 

реформи соціальної системи ФРН починаючи з 1990 року та прослідковано їх 

вплив на становище мешканців нових земель. Проведено порівняльну 

характеристику соціально-економічного розвитку східних та західних земель. 

Виокремлено головні здобутки та прорахунки ведення соціальної політики 

канцлерами ФРН. Доведено, що впродовж 1990 – 2005 років федеральним 

канцлерам Гельмуту Колю та Герхарду Шрьодеру загалом вдалося здійснити 

перехід східних земель на нові стандарти та закони ФРН. 

 Ключові слова: ФРН, східні землі, Гельмут Коль, Герхард Шрьодер, 

соціальна політика.  
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Приймак В. П. Социальная политика ФРГ в восточных федеральных 

землях в 1990 - 2005 гг. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

університет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2018. 

В диссертации на основе анализа историографии и широко круга 

источников прежде всего официальных документов, источников личного 

происхождения, переодической прессы проведено комплексное исследование 

социальной политики правительств Германии в течение 1990 – 2005 годов на 

территории восточных федеральних земель. Осуществлен анализ главных 

причин воссоединения ФРГ и ГДР в единую Германию в 1990 году и 

проанализированы основные положительные и отрицательные последствия, 

которые повлекло данное соцыально – политическое явление. Основное 

внимание сосредоточено на социальных проблемах новоприсоединенных 

территорий Германии и методах их решения немецкими канцлерамим в течение 

15 лет существования в новом государстве. Наиболее острой проблемой для 

восточных немцев после объединения страны стал рост безработицы в 

результате закрытия ряда неконкурентных предприятий, а также увольнение 

значительного количества государственных служащих, преподавателей, 

учителей, которые в свое время занимались коммунистической пропагандой и 

были связаны со спецслужбами ГДР. Проанализированы главные реформы 

социальной системы ФРГ начиная с 1990 года и прослежено их влияние на 

положение жителей новых земель. Проведена сравнительная характеристика 

социально-экономического развития восточных и западных земель. Выделены 

главные достижения и просчеты ведения социальной политики канцлеров ФРГ. 

Доказано, что на протяжении 1990 - 2005 годов федеральным канцлерам 

Гельмуту Колю и Герхарду Шредеру в целом удалось осуществить переход 

восточных земель на новые стандарты и законы ФРГ. Основные задачи, 
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которые были поставлены перед правительствами ХДС и СЕПГ были 

выполнены.  

Ключевые слова: ФРГ, восточные земли, Гельмут Коль, Герхард 

Шредер, социальная политика. 
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Thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences by specialty 07.00.02 

– World History –Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – K., 2018. 

In the dissertation, based on the analysis of historiography, official documents 

and reports of the Bundestag, sources of personal origin, a comprehensive study of 

the social policies of the German governments was carried out during 1990 – 2005 in 

the territory of the eastern federal states. The focus is on social problems of the new 

annexed territories of Germany and traced their influence on the position of citizens 

of new lands .The main reforms of the German social system since 1990 have been 

analyzed and their influence on the situation of citizens of new lands has been traced.

 The level of material development of the eastern and western lands is unevenly 

compared in comparison. It is proved that during 1990 – 2005 years, Chancellor 

Helmut Kohl and Gerhard Schroeder managed to make the transition of the eastern 

lands on the new social norms and laws of the FRG. 

It is emphasized that the time of fifteen-year existence in the reunified state 

might be called rebound, for the whole social and economic system in the East has 

been dramatically changed, and the living standards of East and West have been 

equalized. West Germany with its experience of existing within the framework of the 

effective market economy and high quality of life long before 1990 not only did 

extend its model upon the newly integrated territories, but also did huge financial 

infusion to provide respective adaptation of the East. However, it failed to have 

resolved completely the most pressing problems of the East regardless of Helmut 

Kohl’s and Gerhard Schröder’s respective governments’ constant financial support 

for the former GDR. Upon the reunification, the most painful problem for the East 

Germans was the badly rising unemployment caused by the closure of a number of 

non-competitive enterprises, as well as by mass ejection of a huge number of public 

employees, teachers and professors who had been previously involved in spreading 

Communist propaganda or working for Stasi. Although the retiring pensions in the 

reunified Germany has been successfully equalized for East and West, the Western 

salary remained way higher for a long time. 

In general, one can admit the remarkable success of Germany in ameliorating 

welfare of the citizens. Germany is one of the most developed European countries, 

and the former East Germany as part of it succeeded in reaching the high level of 

living standards through the restless time of partially harsh and unpopular reforms’ 

implementation.  
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Social reforms provided by Helmut Kohl's and Gerhardt Schroder's 

governments have had sustained impact upon the society, therefore their 

consequences for German history showed itself in the following. The general rise of 

living conditions in the Wast was in fact the most distinguished shift. Thus, the 

opportunities for professional career, in particular for the youth, have risen 

remarkably. Some tangible changes might be shown as well on the consumer grade,  

for providing Eastern Germans with consumer goods augmented noticeably. The 

whole issue of the quote-unqote deficit previously common for East Germany 

completely vanished from existence. Although the health care system requires 

essential assignments from the salary, it does guarantee one of the most accredited 

type of services worldwide. After having gone through a series of complicated 

transformations, the pension scheme was essentially upgraded and therefore reliably 

fulfills its functions. The “ossi” and “wessi” issues typical for the German society of 

early 1990-s in general started to erase from the existence, although the difference 

between East and West Germans somehow exude today both in mentality and in 

financial health.  

Keywords: West Germany, eastern lands, Helmut Kohl, Gerhard Schroeder, 

social policy. 

 

 

 


