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АНОТАЦІЯ 

Приймак В. П. Соціальна політика ФРН у східних федеральних землях у 

1990-2005 рр. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 «всесвітня історія» – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2018. 

У науковому дослідженні проаналізовано державну соціальну політику 

ФРН у східних землях в 1990-2005 роках, зокрема низку реформ у цій галузі, 

які повністю змінили систему соціального забезпечення у даному регіоні після 

об’єднання країни. З’ясовано стан наукової розробки теми. Детально 

охарактеризовано основні причини кризи соціальної політики Німецької 

Демократичної Республіки (надалі в тексті НДР) в кінці 1980-х рр. Показано 

вплив процесу об’єднання Німеччини на соціальну сферу. Подано розгорнуту 

характеристику соціальної трансформаційної політики уряду Християнсько-

демократичного союзу (надалі у тексті ХДС) у новоприєднаних землях 

впродовж 1990-1998 рр. Висвітлено основні соціальні реформи червоно-зеленої 

коаліції у Німеччині впродовж 1998 – 2005 рр. 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 Федеративної Республіки 

Німеччини (надалі в тексті ФРН). 

У процесі дослідження для написання дисертаційної роботи вперше було 

залучено низку німецькомовних джерел, що дало змогу більш комплексно 

дослідити основні проблеми досліджуваної теми. Нині в науковому обігу є 

досить велика кількість праць присвячених питанням становища східних земель 

в об’єднаній Німеччині. Однак варто зауважити, що значна їх частина, що була 
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написана представниками східних земель має ідеологічний відбиток. 

Відповідно висновки зроблені в цих роботах мають піддаватися об’єктивному 

аналізу. Питання соціальної політики ФРН в 5 східних землях не було 

комплексно та об’єктивно проаналізовано як окреме дослідження, є лише 

окремі праці, що висвітлюють лише частково дану проблему. 

Здійснено аналіз основних соціальних причин возз’єднання ФРН та НДР 

в єдину Німеччину в 1990 році та проаналізовано основні позитивні та 

негативні наслідки, які спричинила ця подія. Основна увага зосереджена на 

соціальних проблемах східних територій Німеччини та методах їх вирішення 

німецькими канцлерами впродовж 15 років існування в новій державі. 

Проаналізовано головні реформи соціальної системи ФРН починаючи з 

1990 року та прослідковано їх вплив на становище мешканців нових земель. 

Перед урядом першого канцлера ФРН після об’єднання Гельмутом Колем 

постала низка гострих соціальних проблем у східних землях. До того ж перехід 

до нової соціальної системи неоднозначно сприймався населенням Східної 

Німеччини. Найбільш гострою проблемою для східних німців після об’єднання 

країни стало зростання безробіття внаслідок закриття низки неконкурентних 

підприємств, а також звільнення значної кількості державних службовців, 

викладачів, вчителів, які свого часу займалися комуністичною пропагандою та 

були пов’язані зі спецслужбами НДР. Тому основні зусилля уряду ХДС були 

спрямовані на працевлаштування осіб, що шукали роботу. З переходом на нові 

стандарти життя східний німець тепер міг користуватися усіма правами та 

перевагами, що були притаманні представникам західних земель Німеччини, 

зокрема низкою соціальних виплат, доступністю дефіцитних раніше товарів 

широкого вжитку. Східні німці з об’єднанням країни отримували заробітну 

плату значно вищу, ніж ту що вони мали в НДР за таку ж роботу. Водночас 

тривалий час вона була нижчою від західного рівня.  

Пенсії у двох частинах Німеччини вдалося досить швидко уніфікувати, 

адже, в НДР пенсійна система опиралася на «договір поколінь», який був 

сталим ще з 1957 року. Проте нові виклики ХХІ століття зумовили те, що 
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довелося змінити застарілі механізми нарахування пенсій. Надалі у ФРН, 

зокрема і східних землях кожна пенсія залежала він заробітної плати 

працівника, тобто почав діяти «принцип еквівалентності». Таким чином, східні 

німці, забезпечували самі свою безтурботну старість. 

Загалом можна стверджувати про значний успіх німецької держави у 

справі покращення добробуту своїх громадян. Основні результати соціальних 

реформ християнських-демократів та соціал-демократів прослідковувалися 

навіть після 2005 року. 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. Складний період 

соціальної трансформації виявився досить виправданим, як для громадян 

східних та західних земель, так і для майбутнього Німеччини. 

Соціальні реформи урядів канцлерів Гельмута Коля та Герхарда 

Шрьодера мали далекосяжний, довготривалий ефект і їхні наслідки повною 

мірою виявилися вже в подальші періоди німецької історії. Найпомітнішим 

зрушенням стало значне загальне зростання рівня життя на новоприєднаних 

східних землях. Помітно зросли можливості професійного зростання, особливо 

для молоді. Досить яскраві зміни можна спостерігати на побутовому рівні, адже 

забезпеченість мешканців східних земель товарами широкого вжитку значно 

збільшилася. Зникло таке поняття притаманне для НДР, як товарний «дефіцит». 

Система охорони здоров’я хоча й потребує значних відрахувань із заробітної 

плати, проте забезпечує одні з найбільш якісних медичних послуг у світі. Після 

низки складних трансформацій система пенсійного забезпечення була значно 

модернізована й цілком надійно виконує свої завдання. 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. 

Наголошено, що 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 



5 
 

стандартів, рівнів життя в обох частинах держави. 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. Проте, незважаючи на спрямування до східних земель 

величезних фінансових ресурсів в період урядів канцлерів Гельмута Коля та 

Герхарда Шрьодера повністю не вдалося повністю вирішити найбільш гострі 

соціальні проблеми новоприєднаних земель.  

Основою даної роботи є принцип історизму, наукової неупередженості та 

об’єктивності. Поряд з тим у роботі 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 

використаний наративний метод. У процесі співставлення та аналізу 

соціального розвитку східних та західних земель Німеччини значну роль 

відіграв порівняльно-історичний метод. Поєднання та використання різних 

методів дозволило всебічно дослідити та проаналізувати головні питання 

дослідження. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що здійснено комплексне 

історичне дослідження в якому вперше цілісно та всебічно розглянуто 

соціальну політику ФРН у східних федеральних землях після об’єднання 

Німеччини. Уточнено особливості соціальних трансформаційних процесів, які 

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

нові території. Отримали подальший розвитокнаукові дослідження соціальної 

стратегії уряду ФРН в східнонімецьких землях, а також вивчення шляхів 

вирішення соціальних проблем в новоприєднаних землях у 1990-2005 рр. 

Основні положення дисертації та її результати можуть бути використані 

для написання наукових досліджень історії східнонімецьких земель з 

розширенням хронологічних меж, або ж зосередженням на конкретній 

проблематиці. 
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SUMMARY 

Priymak V.P. Social Policy of Germany in the Eastern Federal Lands in 

1990 - 2005. – Qualification research work as a manuscript. 

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; 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 Federal Republic of Germany 

(henceforth in the text of the FRG). 

In the research process for the writing of the dissertation work, for the first 

time, a number of German-language sources were involved, which made it possible 

to more fully study the main problems of the dissertation. In scientific research there 

is a fairly large number of works devoted to questions of the situation of the eastern 

lands in the united Germany.  However, it should be noted that a significant part of 

them, written by representatives of the eastern lands, has an ideological imprint.  

Accordingly, the conclusions drawn in these works should be subject to objective 

analysis.  The questions of the social policy of the FRG in the 5 eastern lands were 
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not comprehensively and objectively analyzed as a separate study, there are only 

individual works that cover only partly this problem. 

The analysis of the main social positive and negative causes of the 

reunification of the FRG and the German Democratic Republic (henceforth in the text 

of the GDR) into a united Germany in 1990. 

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. 

The main problem for the German chancellor - Helmut Kohl was a series of 

acute social problems in the eastern lands  In addition, the transition to a new social 

system was ambiguously perceived by the population of East Germany. 

Therefore, the main efforts of the Government of the Christian Democratic 

Union (henceforth in the text of the CDU) were aimed at the employment of job 

seekers. With the transition to new standards of living, an eastern German could now 

enjoy all the rights and benefits that were inherent to the representatives of the 

western lands of Germany, in particular the number of social payments, the 

availability of shortages previously used in consumer goods. Eastern Germans with 

the union of the country received wages much higher than those they had in the GDR 

for the same job. At the same time, for a long time it was lower than the western 

level. 

Since 1957 in two parts of Germany pensions managed to unify quickly 

enough, because in the GDR, the pension system relied on a "treaty of generations", 

which had been in place. However, the new challenges of the twenty-first century 

have led to a change in the outdated mechanisms for calculating pensions. Later in 

Germany, including the eastern lands, each pension depended on his salary employee, 
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that is, began to operate the "principle of equivalence". The Germans have done 

everything for carefree oldness. 

However, it failed to have resolved completely the most pressing problems of the 

East regardless of Helmut Kohl’s and GerhardSchröder’s respective governments’ 

constant financial support for the former GDR.Even after 2005, we have adhered to 

the main results of social reforms, both Christian and Social-Democratic.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.Difficult period of social transformation was proved excusable for both of 

the German people and the future of Germany. 

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.  

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 
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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.  

The basis of this work is the principle of historicism, scientific impartiality and 

objectivity. At the same time, a number of general and special methods of scientific 

knowledge have been used in the work. According to the tasks were used narrative, 

comparative-historical, historical-biographical, logical methods. At the stage of 

analysis of source and literature was used the narrative method. The comparative 

historical method played a significant role in the process of comparing and analyzing 

the social development of the eastern and western lands of Germany. Combining and 

using different methods allowed us to thoroughly investigate and analyze the main 

issues of the research. 

The first time in Ukrainian historiography was carried out a historical research 

in whichreviewed the social policy of the FRG in the eastern lands after the 

unification of Germany. The features of social transformation processes influence on 

the newly joined territories what were carried out in Germany at the beginning of the 

XXI century.They received further development of scientific research on the social 

strategy of the German government in the East Germanic lands, as well as studying 

ways of solving social problems in the newly-annexed lands in 1990-2005. 

The main provisions of the dissertation can be used to write scientific research 

on the history of East Germanic lands with the extension of chronological boundaries, 

or focus on specific problems. 

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

Schroeder, social policy, join new land. 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження.  

Федеративна Республіка Німеччини 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. 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 
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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.  

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 ХДСу 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.  
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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. 

Особливо важливим на етапі дослідження діяльності керівників ФРН, 

зокрема Гельмута Коля, Герхарда Шрьодера, а також східнонімецького лідера 
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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; 
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- 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 

«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. 
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РОЗДІЛ I. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Проведення досить швидкої та успішної трансформаційної політики в 

східних федеральних землях Німеччини після об’єднання країни викликало 

значний інтерес у істориків, політологів, соціологів, економістів тощо. 

Щоправда є низка досить дискусійних проблем, які потребують уточнення, 

перегляду усталених стереотипів, співставлення різних точок зору на основі 

передусім документальних джерел та сучасної літератури. Передусім варто 

проаналізувати українську, російську, німецьку історіографію та структурувати 

їх в окремі групи. 

Поміж українських дослідників одним з найперших займався 

дослідженням питань соціального становища східних земель Німеччини 

О. Горенко. Він у своїй дисертації дослідив соціальну систему НДР. На нашу 

думку саме О. Горенко першим в Україні розглянув основні особливості 

соціальної системи східних земель Німеччини, що існувала до 1990 року. В 

подальшому ці напрацювання стали корисними в контексті порівняння 

становища новоприєднаних територій до і після возз’єднання Німеччини
1
.  

Тлумачення терміну «соціальна політика» відображено у працях низки 

дослідників, зокрема О. Горенком даний термін розглядається як один з 

напрямків суспільного регулювання, спрямований на зменшення суперечностей 

 
                                                           
1
 Горенко О. Опыт ГДР в реализации социально-политической стратегии 1976-

1985 гг.: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. ист. наук: спец. 07.00.03 – 

«Всеобщая история» / Олег Николаевич Горенко. – Киев, 1988. – 15 с. 
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у всіх сферах, і як знаряддя зменшення соціальних ризиків
2
. Український 

соціолог М. Туленков та політолог і соціальний психолог Ю. Шайгородський у 

спільній монографії поняття «соціальна політика» трактують, як діяльність 

держави, що спрямована на відпрацювання системи заходів, які забезпечують 

діяльність інститутів зі створення в суспільстві умов для реалізації 

громадянами своїх соціальних прав
3
. 

Наслідки соціальних проблем, що існували в НДР наприкінці 1980-х 

років розкриває в своїй праці українська дослідниця О. Покотило. Основна 

увага даного автора зосереджена на дослідженні проблем громадських рухів в 

НДР за суспільно-політичні перетворення, і як кінцева мета, возз’єднання 

країни
4
.  

Проблемам соціальних перетворень в східних землях після возз’єднання 

приділяв увагу вітчизняний історик А. Мартинов, зокрема в монографії 

«Об’єднана Німеччина: від Боннської до Берлінської республіки»
5
. В цій праці 

досить масштабно охарактеризовано, як внутрішні, так і зовнішні процеси, що 

проходили у ФРН напередодні та після возз’єднання. Дана наукова праця є 

досить інформативною, адже для її написання було залучено низку архівних 

документів, опублікованих німецьких джерел, що дало змогу більш 

 
                                                           
2
 Горенко О. Опыт ГДР в реализации социально-политической стратегии 1976-

1985 гг.: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. ист. наук: спец. 07.00.03 – 

«Всеобщая история» / Олег Николаевич Горенко. – Киев, 1988. – С. 49. 

3
 Туленков М. В. Політика соціального захисту / М. В. Туленков, Ю. Ж. 

Шайгородський. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2011. – С. 7. 

4
 Покотило О. Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та 

возз’єднання Німеччини 1989-1990 рр. : дис. канд. іст. наук / Покотило Ольга 

Павлівна. – Київ, 2003. – 203 с. 

5
 Мартинов А. Ю. Об’єднана Німеччина: від Боннської до Берлінської 

республіки (1990-2005рр) / А. Ю. Мартинов. – К.: Інститут історії України НАН 

України, 2006. – 447 с.  
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об’єктивніше оцінити соціальне становище, яке існувало в ФРН та зокрема в 

східних землях в 1990-х роках. 

Економічні, політичні та соціальні процеси в німецьких землях також 

розглянуто у монографії А. Мартинова присвяченій політичній історії 

Німеччини ХХ століття. Він вважає, що було досить успішно проведено 

реформи задля  зрівняння рівні життя східних та західних земель
6
. Однак 

втілення такого способу перетворень, як стверджує А. Мартинов у своїй 

докторській дисертації, не створило умов, в яких східні німці не почувалися б 

окремим народом, адже ідентифікація «оссі» та «вессі» продовжувала 

існувати
7
. 

Досить цінною є монографія А. Мартинова у співавторстві з 

С. Віднянським. У ній розглядаються біографії відомих та впливових осіб, які в 

своїх поглядах та політичній діяльності були прихильниками європейської 

інтеграції. Найбільш корисною для нас стала інформація про Гельмута Коля, 

якого вважають батьком об’єднаної Німеччини, а також Михайла Горбачова, 

який також відіграв одну з головних ролей в возз’єднавчому процесі. Крім того, 

проаналізовано діяльність Ганса-Дітріха Геншера, міністра закордонних справ 

Німеччини в 1990 році. Саме він, як зазначається в дослідженні С. Віднянського 

та А. Мартинова, домігся згоди, аби Радянський Союз зробив заяву про те, що 

німці самі мають обирати шлях свого розвитку
8
. 

 
                                                           
6
 Мартинов А. Соціал-демократична партія у політичній історії Німеччини 20 

століття / А. Ю.Мартинов. – Київ: Основні цінності, 2003. – 352 с. 

7
 Мартинов А. Ю. Соціально-економічний і політичний розвиток об’єднаної 

Німеччини (1990-2005 роки): дис. д-ра іст. наук/ Мартинов Андрій Юрійович. – 

К., 2008. – 440 с. 

8
 Віднянський С. В. Об'єднана Європа: Від мрії до реальності: Історичні нариси 

про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. 

Мартинов. – Київ: Ін-т історії НАНУ, 2009. – 376 с. 
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Науковими дослідженнями в галузі соціальної історії етнічних німців 

України, новітньої політичної історії Німеччини займається вітчизняний 

дослідник О. Іванов. У статті цього автора присвяченій суспільній ситуації, яка 

існувала в східних землях Німеччини за декілька років до возз’єднання цілком 

слушно стверджується, що основними причинами негативних настроїв поміж 

східних німців стало обмеження комуністичним режимом прав та свобод
9
. 

Досить змістовною є інша стаття О. Іванова написана у співавторстві з 

О. Вольською, в якій основна увага зосереджена на перших демократичних 

виборах, що відбувалися в східних землях. З цього приводу автори зазначали, 

що дані вибори стали шансом самостійно визначити політичну долю своєї 

країни
10

. 

У німецькій історіографії як внутрішні, так і зовнішньополітичні 

проблеми східнонімецьких земель є предметом дослідження для багатьох 

науковців. Якщо детально аналізувати німецькомовну наукову літературу, то 

варто зауважити, що підходи авторів досить різняться. Особливо це стосується 

тих наукових доробків, що були написані вихідцями з НДР до возз’єднання 

країни у 1990 році. На стиль їх написання  безумовно вплинула ідеологічна 

пропаганда Соціалістичної Єдиної Партії Німеччини (надалі в тексті СЄПН). 

Тож умовно розподілимо весь загал німецькомовних досліджень на дві 

підгрупи: 1) Наукова література, що висвітлює історію останніх років існування 

НДР; 2) Наукові праці присвячені питанням внутрішньополітичного розвитку 

східних земель. 

 
                                                           
9
 Іванов О. Ф. Суспільна ситуація в НДР за декілька років до падіння 

Берлінського муру / О. Ф. Іванов // Сучасна українська політика: політика і 

політологи про неї: Спецвипуск: Європейська перспектива – Київ, 2009. – С. 31-

35. 

10
 Іванов О. Ф. Перші вільні демократичні вибори в НДР та їх історична роль / 

О. Ф. Іванов, О. П. Вольська // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка: серія «Історія», Вип. 56. – Київ, 2001. – С. 12-15. 
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Передусім докладно охарактеризуємо дослідження, що стосуються 

розвитку східних земель Німеччини в кінці 1980-х років. У даному контексті 

варто виокремити науковий доробок німецького історика Г. Шульце. Його 

праця «Історія Німеччини» досить відома в багатьох країнах світу, адже 

перекладена вона кількома мовами, зокрема і українською. Автор висвітлив 

основні віхи німецької історії до 1990 року, значна увага приділена питанням 

соціального розвитку НДР, виокремлено головні причини, що спричинили 

кризу і як результат возз’єднання країни. Г. Шульце опублікував низку 

статистичних даних, зокрема кількість незадоволених східних німців режимом 

СЄПН
11

.  

Цікавим доробком в контексті аналізу соціального становища східних 

німців у 1980-х роках та ставлення західних німців до східних є книга під 

назвою «Ворожнеча з перших днів». Пропонована праця є яскравим прикладом 

взаємного несприйняття демократичного світу та так званих країн 

соціалістичного табору. Вона була опублікована в 1983 році тож і не дивно, що 

в тексті прослідковуються пропагандистські кліше СЄПН. У ній чітко 

наголошується на постійних спланованих провокаціях на кордоні між Східною 

та Західною Німеччинами
12

.  

Не менш важливим є дослідження східнонімецького політика, одного із 

засновників соціал-демократичної партії НДР М. Гутцайта. Воно присвячене 

історії східних земель Німеччини починаючи з 1950-х років і до 1980-х років. 

Важливою інформацією, що стала корисною в процесі нашого дослідження 

 
                                                           
11

 Шульце Г. Історія Німеччини / Г. Шульце // пер. з нім. Насика О. – К. : Наука, 

2010. – 280 с. 

12
 Хайнрих. Э. Вражда с первого дня. Три десятилетия провокаций против ГДР / 

Э. Хайнрих, К. Ульрих. – М.: «Прогресс», 1983.  – 226 с. 
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були висновки М. Гутцайта стосовно внутрішніх перетворень в НДР впродовж 

її існування та як вони вплинули на східних німців
13

.  

Цінними в процесі нашого дослідження стали матеріали опубліковані 

доктором філософії А. Малихою, який працював над проектом фонду 

Ф. Еберта, щодо вивчення історії німецької соціал-демократії. Зокрема увага 

звертається на суспільні зміни в Східній Німеччині під впливом диктатури 

СЄПН. Насамперед показано вплив партії на всі сфери життя східних німців 

впродовж 40 років
14

.  

Питання соціального розвитку НДР в останні роки існування висвітлив 

професор політології М. Шмідт, який в своєму дослідженні звернув увагу на 

неефективність соціальних змін, що проходили під контролем диктатури СЄПН 

в 1980-1990-х роках, зокрема наголосив на невідповідності соціального захисту 

та економічних показників
15

. Питання впливу економічної стабільності на 

соціальне благополуччя німців також показано в праці доктора філософії 

М. Оверманна. Автор наголосив на економічній нестабільності в Східній 

Німеччині, яка виявилася ще задовго до возз’єднання країни і мала негативні 

наслідки для самих німців. М. Оверманн вважає, що поштовхом до 

возз’єднання Німеччини та припинення існування режиму СЄПН стало 

поглиблення економічної, політичної та ідеологічної кризи Радянського Союзу, 

 
                                                           
13

Gutzeit М. Querschnitt einer Diktatur. Die DDR 1952-1962-1972-1982 / M. 

Gutzeit.–Berlin: Der Berliner Landesbeauftragte für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der Ehem. DDR, 2012. – 120 s. 

14
 Malycha A. Geschichte der DDR / A. Malycha. – Bonn: Informationen zur 

politischen Bildung,2011. – Nr. 312. – 83 s. 

15
 Schmidt Manfred G. Grundzüge der Sozialpolitik in der DDR /  Bremen: Zentrum 

für Sozialpolitik, 1999 – Nr. 18. – 56 s. 
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що в результаті погіршило внутрішню ситуацію і в самій НДР
16

. Проблема 

соціально-економічної кризи у ФРН висвітлена німецьким науковцем 

Х. Г. Хокертсом. Поряд з тим автор наголосив, що саме кризове становище в 

державі стало основною рушійною силою, що спричинила возз’єднання 

Німеччини
17

. 

Значну цінність має праця А. Віршінга, яка присвячена німецькій історії 

ХХ століття. Автор зосередив значну увагу на проблемі становища східних 

німців в період існування НДР. Важливе місце в роботі займає дослідження 

проблеми незадоволення східних німців існуючим режимом та супротиву 

існуюючій диктатурі наприкінці 1980-х років
18

. Подібних підходів 

дотримувався інший німецький історик Г. Вінклер
19

. Німецький науковець 

Е. Кун, який користуючись значним обсягом документів, як німецьких, так і 

радянських проаналізував причини возз’єднання двох частин Німеччини, з 

погляду, як внутрішніх кризових явищ в НДР, так і міжнародної політики
20

.  

Друга підгрупа виокремлених нами наукових праць присвячених 

розвитку східнонімецьких земель після об’єднання найбільш є важливою в 
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 Overmann М. DDR-Wirtschaftspolitik und der Mauerfall – Die Regierung 

Modrow im Zeichen des Systemerhalts: diss. doctor philosph / М. Overmann. – 

Bonn, 2001. – 348 s. 
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 Hockerts Günter H. Der deutsche Sozialstaat.Entfaltung und Gefährdung seit 1945 

/ H. Günter Hockerts. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. – Band 199. – 

367 s. 
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 Wirsching A. Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert / A. Wirsching– München: 

Wissen C.H. Beck Verlag, 2001. – 127 s. 

19
 Winkler G. 20 Jahre später Die friedliche Revolution und ihre Ergebnisse / G. 

Winkler. – Bernau: Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum Berlin-

Brandenburg, 2009. – 298 s. 

20
Kuhn E. Gorbatschew und die deutsche Einheit: Aussagen der wichtigsten 
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нашому дослідженні. Процес возз’єднання Німеччини викликав значну 

зацікавленість в наукових колах. З цього часу розпочався новий етап наукового 

осмислення та трактування історичних фактів і подій німецької історії в 

науковій літературі. Новими стали методи аналізу історичних реалій, особливо 

це стосувалося східнонімецьких дослідників, в працях яких до того часу 

переважав пропагандистський стиль висвітлення тих чи інших історичних 

подій.  

На подію возз’єднання країни науковці відреагували досить активною 

видавничою діяльністю. Німецькі науковці опублікували значну кількість 

монографій, статей присвячених проблемі пристосування новоприєднаних 

земель до західнонімецьких стандартів та умов життя.  Німецький соціолог і 

публіцист Т. Абе досліджував модифікацію індивідуальних та суспільних 

настроїв. У його праці згадується так зване явище «ностальгії» за минулим, в 

даному випадку за НДР, автор наголошував на тому, що в більшості це було 

притаманно для громадян старшого віку, які виросли в соціалістичній державі, і 

сприйняття капіталістичного світу для них було складним
21

.  

Поряд з тим існувала проблема різноманіття підходів до висвітлення 

питань внутрішнього розвитку східних та західних земель, яка доволі тривалий 

час була предметом дискусій. Узагальнюючою працею зусиль німецьких 

науковців 1990-х років можна вважати збірку наукових статей під редакцією 

члена правління європейського центру з вивчення федералізму при університеті 

Тюбінгена Х-Г. Велінга. Значну увагу автори приділяли питанням схожих та 

відмінних рис двох частин Німеччини, зокрема чітко наголосили на основних 

проблемах східнонімецького регіону та пов’язаних з ними наслідками 

післявозз’єднавчого періоду. На думку авторів соціально-економічне 
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возз’єднання виявилося досить складним та суперечливим, до того ж воно 

викликало ситуацію «несприйняття» німцями один одного
22

.  

До другої підгрупи належить передусім науковий доробок присвячений 

соціальній трансформаційній політиці урядів Гельмута Коля та Герхарда 

Шрьодера впродовж 1990-2005 років. У німецькій історіографії досить 

грунтовно досліджені основні аспекти цієї теми. В даному контексті досить 

повномаштабною є спільна праця німецьких соціологів та економістів 

Г. Бакера, Г. Нагеля, Р. Біспінка, К. Хофеманна, Є. Нойбауера у якій 

висвітлюються питання внутрішнього розвитку країни та реформування її 

системи соціального страхування. У кожній главі аналізується окрема сфера 

суспільства: дохід, ринок праці, сім’я і діти, система охорони здоров’я та 

інше
23

.  

Низка німецьких дослідників, зокрема Г. Шмідт Манфред, Т. Остхайм, 

А. Ніко Зігель, Р. Цольнхофер хоча й називають ФРН державою «загального 

добробуту», але подають соціальну історію Німеччини порівнюючи її між 

сходом та заходом
24

. У. Зіегмунд звернув увагу, що подальше економічне 

становище новоприєднаних земель ускладнювалося і маштабним процесом 

приватизації на даній території
25

. Приватизацію, як основу економічної 
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реформи Гельмута Коля розглянув у своєму дослідженні професор 

Гейдельберзького університету Р. Цолнхьофер
26

. 

Реформи П. Хартца також активно розглядалися німецькими науковцями, 

зокрема їхній найбільший суперечливий чертвертий етап. У праці А. Хасселя та 

К. Шиллера комплексно проаналізовано ці реформи та їхні наслідки для 

східнонімецьких земель. Автори зазначили, що згідно традиційних наукових 

поглядів в німецькій державі загального добробуту такі перетворення не мали б 

відбуватися
27

. Німецький  економіст Х. Шнайдер в своєму дослідженні також 

намагався висвітлити результати реформ П. Хартца, зокрема він стверджував, 

що перший етап став досить корисним щодо покращення умов навчання для 

підвищення кваліфікаційних рівнів працівників
28

. 

Проблема соціально-економічної відсталості новоприєднаних територій 

також висвітлена німецькими науковцями, зокрема соціологом Р. Гейслером
29

. 

Досить складними та суперечливими для дослідників виявилися проблеми 

безробіття і нерівномірності оплати праці в різних землях Німеччини. 

Професор соціальної політики в університеті Касселя, що в Гессені – Х. Бонін 

дослідив гнучкість заробітної плати в різних регіонах, зокрема в 
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новоприєднаних, що дозволяє краще оцінити ситуацію з оплатою праці на 

протязі перших років після возз’єднання Німеччини
30

. Адже саме перші роки 

стали найбільш показовими в оцінці рівноправності східних та західних німців. 

Досить значним є дослідження групи німецьких науковців зокрема Р. Хаузера, 

В. Глатцера та інших присвячені процесам соціальної трансформації в східних 

землях та нерівності матеріального становища сходу та заходу
31

. 

Окремих аспектів проблем соціального забезпечення та політики 

трансформації урядів ФРН протягом 1990-2005 років у східнонімецьких землях 

торкалися також Н. Банделов, С. Блюм, К. Буттервегг, В. Мельцер
32

.   

Питання пов’язані з охороною здоров’я займають чи не одне із головних 

місць у соціальній політиці держави, тож і керівник департаменту з питань 

внутрішньої політики університету Брауншвейга – Н. Банделов наголосив на 

цьому, стверджуючи, що німецький уряд здійснив низку заходів, в тому числі і 

значні фінансові вкладення в сферу медичного страхування, що в свою чергу 

дало можливість покращити загальний рівень надання медичних послуг не 

лише в східнонімецьких землях, але й у Німеччині загалом
33

. Науковий 

співробітник університету Мюнстера – С. Блюм, висвітлюючи загальний стан 

соціального становища німецької сім’ї, акцентував увагу на те, що 
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реформаторська політика урядів Гельмута Коля та Герхарда Шрьодера мала 

позитивну тенденцію щодо соціального забезпечення сім’ї
34

.  

На противагу вищезазначеній позиції С. Блюма свою незадоволеність 

фактором дитячої бідності висловив німецький політолог, професор в 

університеті Кельну – К. Буттервеггер. Автор зазначав про нерівність стартових 

можливостей для громадян східних та західних земель, відповідно, що і 

зумовило нерівномірний розвиток соціального забезпечення сімей та дітей в 

різних землях. Особливо відсталими в економічному сенсі К. Буттервеггер 

називав новоприєднані землі
35

. Співставляючи різні думки, аналізуючи праці 

німецьких науковців в питаннях становища матерів та дітей, можна дійти 

висновку, що на шляху втілення соціальних реформ були труднощі, які 

виникли в результаті незавершеності проекту соціальних перетворень, що 

втілювалися у східнонімецьких землях. 

Заслуговують уваги і дослідження присвячені проблемам демографії. У 

зв’язку з погіршенням демографічної ситуації, дослідники німецької історії 

приділили значну увагу даному питанню. Зростання приросту населення можна 

вважати одним із ключових показників добробуту громадян. Зокрема 

дослідження, К. Лейперта
36

, Й. Рагніца, І. Кассенса, присвячені даній тематиці, 

дають змогу краще і повноцінніше оцінити стан демографічних коливань в 

1990-х рр. – на початку ХХІ століття. Аналізуючи дані праці вдалося знайти 
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відповіді на запитання, що саме спричинило негативні зміни в даній сфері? 

Німецькі економісти – Й. Рагніц та Х. Бертрам однією з головних причин 

визначили міграцію із східних земель в західні
37

. В той час як К. Лейперт, 

зниження рівня народжуваності в новоприєднаних землях безпосередньо 

пов’язував з помилковою політикою держави. І. Кассенс проблему скорочення 

народжуваності пояснив не лише нестабільним матеріальним становищем, а 

загалом кардинальними суспільними перетвореннями, виникненням нових 

моделей сім’ї
38

. Аналіз вищезгаданих праць, дав можливість оцінити загальну 

ситуацію в якій опинилися східнонімецькі сім’ї після возз’єднання країни. 

Досліджуючи тему соціального розвитку східнонімецьких земель, не 

можливо залишити поза увагою і сферу освіти у якій на початку 1990-х років 

також відбувалися структурні зміни, особливо це стосувалося дошкільних 

закладів. Досить неоднозначні думки фігурували поміж молоді в питаннях 

правильності та ефективності нової системи освіти. Для прикладу німецький 

педагог та дослідник В. Мелзер різноманіття таких поглядів пов’язував з іншою 

політичною культурою, що існувала до 1990 року. 

Поряд з друкованими науковими працями в дослідженні була 

використана низка інтернет ресурсів присвячених загалом питанням німецької 

соціальної історії та зокрема висвітленню історії НДР, економічної кризи та 
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проблем банкрутства в східнонімецьких землях, питанням молодіжної політики 

у Східній Німеччині
39

. 

Важливою на шляху зближення рівнів соціального забезпечення східних 

та західних німців стала політика перших осіб ФРН, тож в даному контексті 

необхідно було проаналізувати діяльність німецьких канцлерів. Постать 

першого канцлера возз’єднаної Німеччини – Гельмута Коля відображена 

журналістом К. Дікманом та істориком Р. Георгом. Їхнє спільне дослідження 

під назвою «Гельмут Коль. Я хотів німецької єдності» присвячене подіям, що 

передували возз’єднанню Німеччини та зокрема підходам Гельмута Коля до 

даного питання
40

. Якщо вищезгадані автори позитивно сприймали його 

діяльність, то протилежу точку зору стосовно постаті цього політика має 

німецький письменник та журналіст Б. Енгельманн. У своїй праці він досить 

критично охарактеризував канцлера німецькоє єдності, звинувачуючи його в 

кризі, що виникла в ФРН і негативно впливала на розвиток новоприєднаних 

земель. Постаті другого канцлера возз’єднаної Німеччини – Герхарда Шрьодера 

в німецькій історіографії теж приділено помітну увагу,  зокрема у біографічній 

книзі Б. Анди та Р. Кляйне
41

.  

У російській історіографії окремим соціально-економічним проблемам 

східнонімецьких земель теж приділено помітну увагу, підтвердженням чого 

слугує низка наукових праць присвячених даній тематиці. Зокрема 

А. Ахтамзян
42

,, І. Кузьмін
43

, М. Орлова
44

, Т. Логунова
45

, С. Погорельська
46

, 
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А. Ватлін
47

, О. Патрушев
48

 висвітлили історичні події кінця ХХ століття, 

звернувши увагу на соціальні наслідки возз’єднання Німеччини та його вплив 

на східні землі. У наукових колах досить поширеним терміном стало поняття 

«ностальгії», про що згадує Т. Логунова. Даний термін характеризувався, як 

шкодування за тим, чого не можна було повернути. З огляду на парадоксальну 

схожість думок, можна стверджувати, що у вищезгаданих працях і досі 

простежувалися відголоски радянської історіографії. А. Патрушев зазначав, що 

східні німці не були підготовлені до швидкого возз’єднання та соціально-

економічних наслідків даного політичного процесу. Основне кліше, яке 

пов’язує усі ці дослідження полягає в тому, що вищеперераховані автори 

одностайні в тому, що возз’єднання Німеччини не зумовило очікувані 

позитивні результати, і соціальне становище східних німців погіршилося на 

початку 1990-х років. Роботи зазначених авторів стали корисними в процесі 

нашого дослідження, адже проаналізувавши їх ми порівняли їхні підходи з 

працями німецьких дослідників та зробили власні висновки.  
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Соціальне забезпечення в Німеччині за словами доктора політичних наук 

Т. Семигіної є «змішаним», адже воно об’єднує державні, професійні, 

волонтерські та приватні інституції. Відповідно німці можуть отримувати 

соціальну допомогу з кількох джерел. Це доводить те, що ФРН є «соціальною 

державою». Ринкова економіка, що активно розвивається в Німеччині дає змогу 

об’єднати два поняття в одне «соціальна ринкова економіка»
49

.  

Російські науковці В. Гуткін
50

, Т. Постовалова
51

, І. Сізова
52

 

охарактеризували загальну систему німецького пенсійного страхування та її 

реформування впродовж 1998-2005 років, що дозволило збагнути певні 

особливості німецької пенсійної системи через призму російської історіографії.  

 У наукових працях М. Діманіса
53

, А. Мілюкової
54

, А. Сербіної
55

, 

С. Романова
56

 розглянуто реформаторську діяльність урядів Гельмута Коля та 
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Герхарда Шрьодера. Варто зазначити, що основна увага зазначених дослідників 

зосереджена на висвітленні соціальної політики урядів двох канцлерів загалом 

в усіх німецьких землях. Становище східних земель розглядається переважно у 

порівнянні рівня розвитку з західними землями.  

У подальшому зацікавленість проблемами німецької історії у російській 

історіографії не зменшилась. Соціальні перетворення, що проходили в східних 

землях були висвітлені в працях Р. Гайслера
57

, Р. Долгілєвіча
58

, 

Т. Мацонашвілі
59

, Є. Любарської
60

, Т. Хрішкевіча
61

, Л. Самсонової
62
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Л. Шаншиєвої
63

, Є. Шершнєвої
64

. Увага в працях вищеперерахованих авторів 

зосереджена на висвітленні соціально-економічних питань в німецьких землях 

загалом, окремо зазначається і про східні федеральні землі, як проблемну 

територію, з досить відсталим економічним потенціалом. Згадані дослідники 

акцентували увагу переважно негативні моменти, зокрема проблему безробіття 

у новоприєднаних територіях.  

Таким чином, значний обсяг німецької наукової літератури присвяченої 

питанням соціальної політики урядів Гельмута Коля та Герхарда Шрьодера у 

східнонімецьких землях є доказом акуальності даної тематики. В вітчизняній 

історіографії дана тема, як окремий аспект не висвітлена, що слугує приводом 

для її детального дослідження. 
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1.2. Джерельна база  

 

Під час роботи над дисертаційним дослідженням було використано 

широку джерельну базу. ЇЇ варто поділити на групи: 

1. офіційні документи органів влади, протоколи з’їздів партій, тексти 

законів; 

2. статистичні щорічники, німецькі інтернет-портали соціальних 

статистичних відомостей; 

3.  мемуари політичних діячів ФРН періоду 1990-2005 років;  

4.  періодична преса. 

До першої групи джерел варто зарахувати дані електронного архіву 

Бундестагу
65

, зокрема в процесі дослідження була використана політична 

програма розвитку німецького суспільства канцлера Гельмута Коля із 10 

пунктів. Документ становить неабияку історичну цінність, адже саме він став 

основою на якій проходило возз’єднання Німеччини
66

. Матеріали архіву 

Бундестагу стали корисними і в процесі дослідження та аналізу проектів 

законів щодо обов’язкового медичного страхування
67

 та системи пенсійного 

забезпечення
68

, що дозволило більш детальніше розглянути формування 
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системи німецького пенсійного та медичного страхування в новоприєднаних 

землях на початковому етапі возз’єднання.   

Політична програма (СДПН)
69

 та передвиборчі програми (ХДС) 1990 

роки
70

 і 1994 року
71

, СДПН 1998 року
72

 та 2002 року
73

 також становлять 

значний інтерес та цінність для дослідження. Проводячи аналіз цих документів 

вдалося порівняти основні ідеї двох партій та зробити висновки щодо 

виконання їхніх обіцянок. Не меншу значущість мають матеріали Федерального 

міністерства охорони здоров’я, зокрема інформація про систему фінансування 

медицини в східних землях та умови надання медичних послуг
74

. 

Важливими в процесі дослідження теми були Конституція Німецької 

Демократичної Республіки 1968 року
75

 та Основний закон Федеративної 
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республіки Німеччини 1949 року
76

. Для порівняння основних норм права НДР 

та СРСР,  були використані окремі статті Конституції СРСР 1977 року
77

 

Аналіз офіційних звітів Бундестагу дозволив висвітлити систему 

соціального забезпечення громадян східнонімецьких земель, зокрема в 

питаннях соціального захисту матері та дитини
78

. В процесі дослідження також 

було використано низку звітів бундестагу впродовж 1990-2005 років
79

.  

Значний масив інформації в питаннях оплати праці, демографії, житлових 

питаннях, системі соціального захисту німців, як на заході, так і на сході країни 

вдалося отримати завдяки аналізу другої групи джерел, що охоплює 

статистичні щорічники періоду 1990-2005 років
80

. Вони видавалися 

федеральним статистичним управлінням. 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. 

У низці німецьких інтернет-порталів, розміщені статистичні відомості із 

соціальної історії ФРН та зокрема східних федеральних земель. Першим з них є 

інформаційний портал з питань соціальної політики, що виник як основа для 

підручника про соціальну політику в Німеччині. Даний сайт містить низку 

інфограм, таблиць, звітів урядів, законів та постанов. Відповідальним за 
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наповнення сайту є університет Дуйсбург, що знаходиться у місті Ессені
81

. 

Особливістю даного інтернет-порталу є те, що він постійно оновлюється. В 

процесі нашого дослідження також було використано статистику в якій 

міститься інформацію про зайнятість населення в старих та нових федеральних 

землях протягом 1960-2014 років, що дало змогу більш детально відслідкувати 

проблему безробіття на сході країни. Безперечно важливими стали відомості 

стосовно розміру внесків в соціальне забезпечення урядом ФРН
82

.  

Досить схожим за наповненням є сайт німецького статистичного 

управління, що належить федеральному міністерству внутрішніх справ. На 

сайті розміщена інформація з питань соціального розвитку німецького 

суспільства: соціального забезпечення
83

, рівня зайнятості в новоприєднаних 

землях. Спеціальні графіки висвітлюють проблему зниження народжуваності та 

зрушення у віковій структурі
84

. Статистичний портал «статіста», який 

співпрацює з багатьма компаніями, агенствами, корпораціями вміщає більш ніж 
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80000 тем та охоплює 20 різних соціально-економічних категорій 

промисловості та сільського господарства до державного управління і 

соціальних справ
85

. На офіційному сайті федерального міністерства юстицій та 

захисту споживачів міститься низка документів та офіційних соціальних 

статистичних показників
86

. 

Значну цінність для теми дисертації мають матеріали Фонду 

К. Аденауера, німецької дослідницької фундація пов’язаної з ХДС. Загалом 

фонд фінансує політичні та соціальні дослідження
87

. Схожим за наповненням є 

контент сайту Фонду імені Ф. Еберта
88

, який також займається фінансуванням 

освітніх проектів, співпрацює з низкою дослідницьких центрів. Основними 

питаннями, які досліджуються в межах даного фонду є історія німецької соціал-

демократії, саме тому матеріали даного інтернет-порталу стали корисними в 

процесі написання нашого дослідження, адже період 1998-2005 років в ФРН 

характерний перевагою СДПН в німецькій політиці. 

Третю групу джерельної бази становлять документи особового 

походження та офіційні виступи політичних діячів НДР та ФРН. Першими були 

написані мемуари останнього генерального секретаря НДР – Еріха Хонеккера 
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«З мого життя»
89

. Автобіографія Еріха Хонеккера це основа німецької соціал-

демократично культури. В процесі дослідження також була використана його 

доповідь на ХІ з’їзді партії СЄПН
90

. Наступним політичним діячем, що 

викликав зацікавленість в процесі написання роботи став перший канцлер 

возз’єднаної Німеччини – Гельмут Коль. Було проаналізовано його виступ на І 

з’їзді ХДС
91

, промови на телебаченні з нагоди вступу в дію угоди про 

грошовий, економічний та соціальний союз
92

.Аналіз цих матеріалів дав змогу 

оцінити основні тенденції соціально-економічного розвитку східнонімецьких 

земель. 

Другий канцлер возз’єднаної Німеччини – Герхард Шрьодер видав 

мемуари під назвою «Рішення. Моє життя в політиці»
93

 де він досить 

повномаштабно висвітлив основні етапи своєї політичної кар’єри, розмірковує 

стосовно питання возз’єднання Німеччини та впливу даного політичного 

процесу на східнонімецькі землі. Варто також звернути увагу й на два офіційні 

інтернет-сайти, що наповнені інформацією про політичну діяльність Гельмута 
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Коля
94

 та Герхарда Шрьодера
95

. Вони містять основні урядові заяви, офіційні 

договори періоду канцлерства двох лідерів ФРН. Зокрема значна увага 

приділена реформаторській політиці урядів. До джерел особистого походження 

належать спогади голови СДПН Оскара Лафонтена
96

 та промови Федерального 

Президента ФРН Романа Герцога
97

. Опрацювання цих матеріалів дало змогу 

краще оцінити загальну ситуацію в ФРН і зокрема в соціальній галузі, що 

склалася після возз’єднання країни в 1990 році. 

Політики і дипломати СРСР, Російської Федерації присвятили свої 

спогади питанням німецької єдності та подальшого розвитку східнонімецьких 

земель. Радник-посланник посольства СРСР/РФ у Берліні (1987-1992 рр.) 

І. Максімичев у своїх мемуарах висвітлив становище східних земель в останні 

роки існування НДР. Він став очевидцем подій возз’єднання країни, тож його 

спогади є досить цінними, в той же час не варто забувати про суб’єктивність 

даного джерела. Досить масштабно показані відносин між СРСР, Росією та 

Німеччиною, підходи владних кіл СРСР щодо процесу об’єднання. Основна 

провина на думку автора за розпад країни лягла на саму НДР
98

. Опрацювання 
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даних спогадів дало можливість повноцінніше розкрити вплив зовнішнього 

чинника на німецьку єдність, та оцінити роль основних осіб, які вплинули на 

цей процес. 

Четверту і останню групу джерел складають матеріали німецьких 

періодичних видань та радіостанцій. У нашому дослідження були використані 

дані німецької щотижневої газети «Die Zeit», що виходить з 1946 року
99

, а 

також статті одного з найвідоміших щотижневих журналів Німеччини 

«Der Spiegel»
100

. Цей журнал позиціонує себе, як найбільш впливове 

інформаційно-політичне видання. Досить цінними в процесі дослідження стали 

матеріали німецької міжнародної суспільної телерадіокомпанії «Deutsche 

Welle», яка містить новини, репортажі Німеччини та Європи
101

.  

Джерельна база дослідження є досить широкою, можна говорити, що 

аналіз використаних джерел, матеріалів дозволив досить вичерпно дослідити 

питання соціальної трансформації східних земель Німеччини впродовж 1990-

2005 років.Завдяки критичному підходу вдалося всебічно розкрити головні 

аспекти, тенденції змін в системі соціального забезпечення громадян 

Німеччини в цей період. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ СХІДНИХ НІМЦІВ У НДР 

НАПРИКІНЦІ 1970-Х – 1980-Х РР. 

 

2.1. Соціальна політика правлячої партії НДР в 1970-х – першій 

половині 1980-х рр. 

 

Соціальна історія східних земель Німеччини формувалася тривалий час. 

Однак в кінці 1940 – х років відбулися економічні, соціальні та політичні зміни, 

які поступово визначили сучасний стан розвитку Німеччини. Формально 

соціальна політика в НДР була одним із державних пріоритетів протягом всього 

її існування. В НДР існувала низка соціальних виплат у зв’язку з: 

материнством, похилим віком, хворобою, інвалідністю, смертю годувальника.  

В умовах ідеологічної монополії СЄПН, постійного нагляду спецслужб за 

своїми громадянами, майже половина населення НДР була впевнена в тому, що 

кращого життя і не потрібно, а особливо старше покоління, якому довелося 

побачити на своєму життєвому шляху і війну, і післявоєнну відбудову. 

Щоправда певні матеріальні блага не змогли компенсувати незадоволення 

частини мешканців східнонімецьких теренів позбавлених можливості вільно 

висловлювати свої думки та безперешкодно перетинати кордон із Західною 

Німеччиною. 

Період 1970-1980-х років в НДР асоціюється передусім з першим 

секретарем ЦК СЄПН – Еріхом Хонеккером. У 1961 році він був 

відповідальним з питань безпеки в НДР, на цій посаді він і проявив себе, як 

політик
102

. У період кінця 1950-х – початку 1960-х рр. значно загострилася 

ситуація з біженцями з НДР до ФРН. Як зазначив професор європейської історії 
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Вільного університету в Берліні Г. Шульце, кількість біженців на 1961 рік 

досягла 1 млн. 650 тис. чоловік
103

. Радянське керівництво боячись втратити свій 

авторитет та враховуючи катастрофічні демографічні тенденції вирішило 

вдатися до кардинальних рішень, а саме будівництва Берлінської стіни. 

Керівництво будівництвом було доручене саме Еріху Хонеккеру. 13 серпня 

1961 року вважається датою будівництва Берлінського муру, який проіснував 

майже 30 років.  

СЄПН здійснювала визначальний вплив на розвиток соціальної сфери 

суспільства. За словами М. Шмідта професора політології університету 

Гейдельбергу, самостійного поняття «соціальна політика» в НДР не існувало до 

1970-х років. Лише зі зміною влади в 1971 році та приходом до керівництва 

Еріха Хонеккера дане поняття було термінологічно модернізовано
104

. 

Починаючи з 1971 року новий перший секретар Еріх Хонеккер розпочав 

помітні зміни у соціально-економічному курсі. Прикладом зрушень може 

слугувати не значне послаблення контролю над культурною сферою, 

літературою та музикою. Західне телебачення вже не заборонялося, хоча і не 

дозволялося належним чином
105

. Однак СЄПН продовжувала здійснювати 

політику відмежування від західних традицій та умов життя, що зумовило 

негативні настрої в східних німців. 

Незадоволення громадян НДР політикою правлячої партії постійно 

загострювалося. Не останню роль в даному конфлікті відігравав СРСР, який 

мав значний вплив на Східну Німеччину і постійно нагадував Еріху Хонеккеру, 
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що без підтримки Радянського Союзу НДР не існуватиме. В серпні 1970 року 

Леонід Брежнєв наголошував щоб східнонімецький лідер ніколи не забував, що 

його влада і сила не може існувати без Радянського Союзу
106

.  

Як зауважує вітчизняна дослідниця О. Покотило, громадяни НДР 

постійнопорівнювали свої матеріальні та життєві умови з тими, що існували в 

ФРН
107

. Прагнення уряду НДР наздогнати ФРН по темпах соціального-

економічного розвитку і стало основною причиною проголошення на VІІІ з’їзді 

СЄПН в червні 1971 року важливим державним завданням «підвищення 

матеріального і культурного рівня життя народу»
108

. Крім того було 

проголошено «єдність соціальної та економічної політики» на ІХ з’їзді СЄПН у 

1976 році
109

. Уряд Еріха Хонеккера визначив своїм пріоритетом досягнення 

повної зайнятості, розширення системи соціального захисту, вирівнювання 

заробітної плати та стабільні ціни на товари
110

. Як зазначає вітчизняний історик 

О. Горенко всі зусилля СЄПН в 1970-х роках були спрямовані на впровадження 

 
                                                           
106

 Kuhn E. Gorbatschew und die deutsche Einheit: Aussagen der wichtigsten 

russischen und deutsche Beteiligen / E. Kuhn. – Bonn, 1993. – S. 24. 

107
 Покотило О. Громадські рухи за суспільно-політичні перетворення в НДР та 

возз’єднання Німеччини 1989-1990 рр. : дис.. канд. іст. Наук: 07.00.02 / 

Покотило Ольга Павлівна. – Київ, 2003. – С. 46. 

108
 История Германии от создания Германской империи до начала XXI века / 

под.ред . Б.Бонвеча, Ю.В.Галактионова. – М., 2008. – Т. 2. – С. 465. 

109
 Hockerts Günter H.DerdeutscheSozialstaat.EntfaltungundGefährdungseit 1945 / 

H. GünterHockerts. – Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2011. – Band 199. – S. 

255. 

110
 Schmidt Manfred G. Der Wohlfahrtsstaat. Eine Einführung in den historischen 

und internationalen Vergleich / G. Manfred Schmidt, T. Ostheim, A. Nico Siegel, R. 

Zohlnhöfer. – Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. – S. 181. 



48 
 

ідей нерозривного взаємозв’язку економічного росту і підйому життєвого 

рівня
111

. 

Значна частина громадян НДР вважала початок 1970-х років щасливими 

роками НДР, у зв’язку з призначенням Еріха Хонеккера на посаду першого 

секретаря
112

. Саме в цей період країна мала найкращі за всю епоху Еріха 

Хонеккера економічні показники, що створювало ресурсну базу для позитивної 

динаміки зростання реальних доходів її громадян
113

. Чи не найбільш успішно 

розвивалась система охорони здоров’я. Право на охорону здоров’я зокрема 

гарантувалося у статті 35 Конституції НДР. У разі нещасних випадків чи при 

хворобі мала надаватися безкоштовна медична допомога і медичні засоби
114

. 

Згідно з 36 статтею кожен громадянин НДР мав право на соціальне 

забезпечення по старості та інвалідності
115

.  
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Конституція 1949 року закріпила рівноправність чоловіків і жінок
116

. 

Гарантувалося правове і політичне рівноправ'я жінок в усіх сферах 

громадського та приватного життя. Так звана «любов до роботи» виховувалася 

ще зі школи, всі випускники мали працювати, і стать особи не мала значення
117

. 

Зайнятість жінок у виробництві з кожним десятиліттям зростала, якщо на 1960 

рік відсоток зайнятості жінок в НДР становив 45%, то вже в 1970 році ця цифра 

зросла і становила 48,3%
118

.  

 Досить важливою для східних німців була політика фіксованих цін на 

товари першої необхідності. Для прикладу ціна на хліб протягом 1970-1989 

років залишалися фіксованою і складала 0,52 марки
119

. Однак в умовах 

поступового зближення із західнонімецьким ринком, починаючи з 1960-х років 

активно зростав попит на високоякісні споживчі товари.  

Вітчизняний історик О. Іванов у своїй статті наголосив, що в НДР з точки 

зору забезпечення населення житлом, продуктами харчування, товарами 

масового споживання не виникало серйозних проблем
120

.  
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Однак східні німці прагнули отримати доступ до більш якісних та 

різноманітних західнонімецьких товарів. Тож у державі продовжувала існувати 

проблема дефіциту товарів, зокрема на західнонімецькі. Тому керівництво НДР 

з 1973 року дало дозвіл на існування спеціальних магазинів, де можна було 

придбати товари, які на той час для більшості східнонімецьких громадян 

вважалися розкішшю.  

Починаючи з 1980-х років у зв’язку з розширенням мережі магазинів 

«Інтершоп» по всій країні, тепер вже всі громадяни могли придбати товари, які 

вони щоденно бачили по телевізору в західних телепередачах
121

. В той же час 

варто зауважити, що НДР витрачала на такі товари колосальні кошти. Загалом 

держава вкладала в розвиток соціальної сфери східнонімецького суспільства 

величезні ресурси. Таку політику уряду досить часто називали «підкупом». 

Проникнення західнонімецьких товарів у НДР стало лише початком 

зближення східних та західних німців. З часом на територію НДР поширився 

стиль життя, який запозичувався у західного сусіда. Якщо в 1960 році на 100 

домогосподарств 6,1 мали холодильники, то в 1975 році ця цифра зросла до 

56,4, така ж ситуація була з автомобілями та пральними машинами, попит на 

які зріс більш як у 8 разів протягом двох десятиліть
122

. При заробітній платі в 

середньому 350-400 марок, купівля автомобіля, чи іншої техніки була 

можливою, але для цього потрібно було постійно економити, оскільки авто 

коштувало близько 2000 марок. Наявність високоякісних товарів на 

східнонімецькому ринку зайвий раз доводить існування налагоджених товарних 

стосунків між сходом та заходом країни. Це сприяло розповсюдженню 

західнонімецької марки на території НДР. Зближення східних та західних 

німців досить помітно вплинуло на подальшу політику Еріха Хонеккера.  
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Уряд НДР досить важливу роль приділяв питанням підтримки сім’ї. У 

1972 році було вирішено надавати безвідсоткову позику, так званий «шлюбний 

кредит» в розмірі 5000 марок
123

. Він пропонувався подружжям, які були 

молодші 26 років. З народженням першої дитини кредит зменшувався, а з 

народженням третьої взагалі скасовувався, що слугувало стимулом для збільше

ння народжуваності 

Прагнення надто не відставати за соціальними показниками від ФРН 

стало однією з причин підвищення соціальних виплат в НДР. Урядом було 

прийнято постанову про підвищення мінімальної заробітної плати
124

. За даними 

статистичного щорічника середня місячна заробітна плата становила на 1970 

рік 762 марки, а в 1980 році 1030 марок
125

 . Зарплата зросла з 350 марок в 1971 

році до 400 марок в 1976 році
126

. Якщо в 1971 році виплати на дитину 

становили – 350 марок, то в 1976 році зросли до 400 марок
127

. У 1975 році 
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мінімальна відпустка становила 18 днів, через 4 роки вона збільшилася на три 

дні
128

. 

У 1972 році було прийнято постанову про збільшення державної 

допомоги по народженню дитини та поновлення декретної відпустки
129

. З 1972 

року з народженням кожної дитини виплачувалося 1000 марок. У 1976 році на 

IX з'їзді СЄПН, внаслідок триваючого падіння народжуваності, з одного боку, і 

економічно необхідної повної зайнятості жінок з іншого боку, був прийнятий 

другий соціальний пакет, який був пізніше доповнений в 1980 році.  Тривалість 

робочого тижня для матерів з двома і більше дітьми була зменшена до 40 

годин
130

.  

Зростання соціальних виплат на дитину суттєво не вплинули на 

становище жінок. Вони змушені були поєднувати роботу і сім’ю. Якщо 

порівнювати становище жінок в НДР і ФРН, то на 1988 рік у східних землях 

доля жінок у такій професії, як директор школи становила 32%, у західних 

землях 25%. У 1989 році в НДР 53% жінок були членами профспілки, в ФРН 

вдвічі менше – 25%, у сфері судочинства жінки становили відповідно 50% і 

18%, голови виробничих рад на підприємстві 50% і 21%.
131

. 

Держава заохочувала молодих батьків працювати на заводах, 

підприємствах, адже з часом можна було за це отримати житло. В той час як 
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батьки працювали, діти були забезпечені доглядом. Були досить поширені 

державні дитячі дошкільні установи. Дітей в три місяці віддавали в ясла, які 

вважалися гордістю НДР
132

. Розширення дитячих садочків в НДР також 

відбувалося з метою посилення впливу держави і СЄПН на виховання дітей. Як 

пише німецька дослідниця М. Крейнфельд на середину 1980-х років частка 

дітей, які відвідували ясла становила 70%
133

.  

Вводився так званий «бебі рік» тобто оплачувана відпустка для матері 

після народження дитини
134

. Така політика на думку професора політології 

М. Шмідта, мала на меті зробити материнство і роботу більш сумісними
135

. У 

1970 році забезпеченість дитячими садочками в НДР становила 94%, в той час 

як в західнонімецьких землях цей показник становив 78%
136

. Після садочку, 

діти йшли до школи, де здобували освіту. Обов’язковим було членство в 

піонерській організації, знову ж таки за прикладом Радянського Союзу.  

Щоправда нова сімейна політика не могла вплинути на вирішення 

загальних соціальних проблем, які виникали в Східній Німеччині. У 1970-ті 

роки в НДР значно скоротилася народжуваність та число шлюбів, зросла 

кількість розлучень. Скорочення народжуваності було закономірним явищем, 
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оскільки жінки, які працювали на рівні з чоловіками, і водночас були матерями, 

не наважувалися народжувати більше двох дітей. На 100 жінок в НДР на 1970 

рік сім’ю створювало 98, в 1980 рік ця цифра становила вже 66, на третину 

менше. На кінець 80-х років в НДР на 100 жінок, сім’ю мали лише 61
137

. 

Житлова політика також мала створити стимули для зміцнення родин та 

покращення демографічної ситуації в НДР. Нова житлова програма, прийнята 

на ІХ з’їзді СЄПН у 1976 році, мала стати ядром соціальної політики в НДР з 

1976 по 1990 рік
138

. Еріх Хонеккер наголосив, що мета цієї програми 

забезпечити житлом усіх кому воно було потрібно.  

Вимоги до якості будівництва висувалися не високі, основна мета була не 

якість, а кількість щоправда і кількісні показники не повністю виконувалися. За 

словами Еріха Хонеккера на 1979 рік було побудовано та модернізовано більше 

162000 нових квартир
139

, у той час, як за планом з 1973 року повинно було бути 

побудовано близько 800000 будинків
140

. Загалом протягом 1976-1990 років 

кількість побудованих та модернізованих квартир становила 1,7 млн. 
141

. 

Щоправда незважаючи на недостатню якість житла та певне не виконання 

кількісних показників населення Східної Німеччини навіть після возз’єднання 
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позитивно згадувало про житлову реформу в НДР проведену урядом Еріха 

Хонеккера.  

Квартири побудовані в НДР протягом 1971-1976 років
142

 

Рік Квартир 

разом 

1 кімната 2 кімнати 3 кімнати 4 кімнати 5 і більше 

кімнат 

1971 6116671 682708 2244205 2062390 775389 351079 

1972 6185710 685888 2258086 2097650 788822 355264 

1973 6266265 691094 2274324 2137502 803340 360005 

1974 635199 697359 2291078 2177962 819579 367221 

1975 6445734 706125 2306683 2220043 837895 374988 

1976 654681 713685 2318900 2262804 856295 382997 

 

Проведення масштабних програм по будівництву нового житла не змогло 

зупинити постійне переселення громадян НДР до Західної Німеччини. Щоб 

завадити цьому був встановлений віковий ценз осіб, які могли вільно 

подорожувати на Захід. До цієї категорії належали мешканці Східної 

Німеччини, яким виповнилося 65 років. Лише у 1989 році вступив в силу закон, 

що передбачав право на оскарження відмови на виїзд
143

. Найчисельніший виїзд 

з НДР до ФРН відбувався саме протягом 1989-1990 років і пов’язаний з 

падінням Берлінської стіни в 1989 році. За даний проміжок часу до ФРН 

виїхало майже 600 тисяч осіб
144

. Загалом  за даними федерального 

статистичного управління протягом 1948-1989 років кількість населення в 
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східних землях скоротилася з 19,1 млн. до 16,4 млн. осіб
145

. Значне зниження 

населення зумовлювалося не лише міграцією у західні землі, а також і 

скороченням народжуваності та міграцією в інші країни. 

Багато східних німців робили спроби нелегально перетнути кордон. Для 

прикладу в 1977 році загальна кількість переселенців становила 12078 осіб
146

. У 

період з 1960 по 1989 рік при спробі переходу кордону між Західним та 

Східним Берліном загинуло не менше 136 осіб
147

.  

Якщо період 1970-х років в НДР характеризувався певною соціальною 

стабільністю і навіть поліпшенням окремих показників, то соціально-

економічна ситуація в НДР змінилося з початком 80-х років, коли значно 

погіршилося економічне становище країни. Збільшення витрат на соціальну 

сферу у 1970 – х роках переважно відбувалося за рахунок зниження обсягу 

інвестицій у розвиток виробництва. На початок 1980-х років в НДР був 

досягнутий пік екстенсивного економічного розвитку
148

.  

У першій половині 1980-х років досить відчутною стала нестача коштів 

на соціальні програми та соціальне забезпечення загалом. Як зазначає О. 

 Горенко в середині 1970-х років досить очевидно виявлялася тенденція до 

зниження долі фонду накопичення в національному доході
149

. На 1980 рік 
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соціальні витрати в НДР на одну особу становили 940 доларів, в той час, як в 

ФРН ця цифра дорівнювала 1602 доларам, відповідно це дорівнювало 17% ВВП 

Східної Німеччини та 23% Західної Німеччини
150

. Кризова ситуація, що 

виникла в державі «соціального добробуту» вимагала радикальних дій від 

уряду. Еріх Хонеккер змушений був звернутисядо західних сусідів за 

допомогою, ФРН надала кредит в обсязі 2 млрд. західних марок
151

. У 1983-1984 

роках під гарантії уряду ФРН було отримано в цілому 1,95 млрд. марок
152

.  

Кредити на певний час покращували ситуацію в НДР, однак з часом знову 

виникала потреба в валюті. 

Перш за все щоб поліпшити фінансове становище, уряд НДР вдався до 

такого ганебного кроку, як продаж біженців. У період 1970-1989 років близько 

30 тис. осіб таким чином змогли виїхати з НДР до ФРН
153

. Таким чином в 1971-

1986 років на захід було відпущено 2676 в’язнів. За них уряд отримав близько 3 

млрд. марок від Західної Німеччини
154

.  

Отже 1970 – ті роки були періодом позитивних зрушень у соціальній 

сфері. Однак це мало дещо штучний характер, оскільки не було створено 

міцного економічного підґрунтя, розвиток соціальної сфери підпорядковувався 
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ідеологічним завданням, й відбувався непропорційно, з очевидними 

прогалинами.  

 

2.2. Криза соціальної політики НДР у другій половині 1980-х рр. 

 

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

економічного розвитку. Впродовж останнього десятиліття існування НДР 

спостерігалося суттєве падіння її економічних показників. Масштаби складної 

ситуації в НДР в другій половині 1980-х років вочевидь замовчувалися. Еріх 

Хонеккер, доповідаючи на конгресі у Берліні, у 1986 році наголошував: «Наш 

народ має стан життя, який був досягнутий у результаті розвитку продуктивних 

сил і соціалістичних виробничих відносин, високий як ніколи раніше. 

Безробіття є терміном чужим для нас. Ми забезпечуємо соціальний захист та 

безпеку, повну зайнятість, рівні освітні можливості для всіх громадян»
155

. 

Однак це виявилося лише частково правдою. Дійсно право на працю, заходи 

щодо забезпечення первинної медичної допомоги в НДР забезпечувалися, 

проте за іншими показниками Східна Німеччина вочевидь відставала, пенсії та 

заробітна плата були значно нижчими ніж наприклад у ФРН
156

.  

Зовнішня заборгованість НДР до 1989 року досягла 50 млрд. 

західнонімецьких марок (в 1971 році вона становила 2 млрд, в 1981 році 10 
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млрд марок)
157

. На 1989 рік, як зазначав міністр фінансів НДР Е. Хьофнер, 

економіка НДР стала практично банкротом
158

.  

 Зміна керівництва в Радянському Союзі в 1985 році внаслідок обрання 

генеральним секретарем КПРС Михайла Горбачова мала значний вплив на 

загальну атмосферу в Східній Німеччині
159

. Ця подія стала знаковою для 

подальшого розвитку відносин між НДР та Радянським Союзом. Тепер уже вся 

відповідальність за ситуацію в країні була покладена на СЄПН. Радянський 

Союз фактично зняв з себе відповідальність за розвиток подій в Східній 

Німеччині
160

. 

Еріх Хонеккер спостерігав, як реформи, що проводилися в СРСР 

вплинуть на радянське суспільство, а тоді, якщо ці зміни будуть до вподоби 

уряду НДР, вважав за можливе подумати над їхнім втіленням і в 

східнонімецьких землях. Член політбюро СЄПН Курт Хагер, коментуючи 

«перебудову» в Радянському Союзі, часто повторював фразу, що «не варто 

змінювати шпалери в своїй квартирі, якщо це робить сусід»
161

. Керівництво 

НДР загалом критично ставилось до реформ в Радянському Союзі. Їх 

задовольняло існування за рахунок кредитів, і нічого схожого у себе проводити 
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не планувалося, сподіваючись, що ФРН і далі буде надавати позики. Ханс 

Модров у своїх мемуарах зазначив, що лише внутрішній борг НДР за період 

1970-1990 рр. зріс з 12 млрд. марок до 220 млрд. марок 
162

. Внаслідок 

підписання 13 червня 1989 року радянсько-західнонімецьких договорів, СРСР 

фактично відмовлявся від опіки, контролю над Східною Німеччиною. 

Наголошувалося на праві кожної держави вільно обирати соціальну та 

політичну систему
163

. Ця домовленість фактично стала доленосним моментом 

увідносинах СРСР та НДР, багато хто такі дії Радянського Союзу розцінював як 

зраду. 

На фоні внутрішніх та зовнішніх проблем в НДР, мрією більшої частини 

населення НДР залишалося бажання жити і працювати в ФРН. Масові 

демонстрації, що проходили в НДР стали доказом цього. Німецький дослідник 

Г. Вінклер зазначав, що в 1989 році 36% мешканців Східної Німеччини у віці до 

60 років, брали участь в демонстраціях. Було очевидно, що в кінці 1989 року 

значна частина східних німців, прагнули реформувати НДР
164

. Однак 

переважна більшість населення не мали однозначної позиції в даному питанні. 

Лідер СЄПН надто не переймався демонстраціями в країні, продовжуючи 

тримати лінію партії, що в НДР все гаразд. Більш того, Еріх Хонеккер підписав 

секретний наказ від 26 вересня 1989 року згідно з яким, вся армія, народна 

поліція, служба державної безпеки мали бути готовими в будь-який момент до 
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наказу діяти проти демонстрантів. Загальна чисельність цих підрозділів 

становила близько мільйона чоловік
165

. 

 Характерною стала поїздка М. Горбачова на святкування 7 жовтня 1989 

року40-річчя НДР. Він відвідав НДР в першу чергу для того, щоб попередити 

керівника СЄПН, що він не може розраховувати на підтримку Радянського 

Союзу, якщо терміново не проведе реформи в державі
166

. У своїй промові 

Михайло Горбачов дозволив собі висловитися в вигляді застереження: того, хто 

запізнюється, карає життя
167

.  

Починаючи з осені 1989 року події в НДР розгорталися швидко та 

непередбачувано. Політична та економічна ситуація в НДР продовжувала 

загострюватися. 18 жовтня пішов у відставку Еріх Хонеккер. 4 листопада 

відбулася демонстрація в Східному Берліні. Дії СЄПН постійно піддавалися 

критиці з боку Західної Німеччини. 11-й Пленум Центрального комітету (надалі 

в тексті ЦК) СЄПН прийняв рішення про саморозпуск ЦК СЄПН, із партії 

виключили Еріха Хонеккера
168

. 7 листопада 1989 року головою ради міністрів 

НДР був призначений Ханс Модров.  Це був останній прем’єр-міністр НДР – 

комуніст.  

9 листопада 1989 року член Політбюро ЦК СЄПН Гюнтер Шабовскі на 

прес-конференції заявив, що генеральний секретар СЄПН Егон Кренц передав 

йому документ, зміст якого став сенсацією і зводився до того, що відтепер 

 
                                                           
165

 Overmann М. DDR-Wirtschaftspolitik und der Mauerfall – Die Regierung 

Modrow im Zeichen des Systemerhalts: diss. doctor philosph / Мarcus Overmann. – 

Bonn, 2001.– S. 58-59. 

166
 Ахтамзян А. Обьединение Германии. Обстоятельства и последствия. Очерки 

/ А. Ахтамзян. – М.: Библос консалтинг, 2010. – С. 70.  

167
 Там само. – С. 65. 

168
 Полынов М. Объединение Германии и политика М. С. Горбачева / 

М. Полынов // Журнал «Общество. Среда. Развитие». – Санкт-Петербург: 

Астерион, 2011. – № 2. – С. 57-62. 



62 
 

приватні поїздки до ФРН могли здійснюватися без всіляких штучних обмежень. 

Розпорядження вступило в силу того ж дня. За попереднім планом кордон мав 

відкритися наступного дня після офіційного оголошення, що стало причиною 

масового скупчення східних німців на контрольних пунктах перепусків, однак 

офіцерам Штазі ще не було віддано наказу відкрити кордон. Ханс Модров 

стверджував: «Ні Егон Кренц, ні Гюнтер Шабовскі, ні він сам не приймали 

рішення відкрити кордон із Західним Берліном, це було рішенням офіцерів, які 

9 листопада чергували на Контрольно пропускному пункті, і зробили вони це 

під тиском натовпу»
169

. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала, що стало 

знаковою подією в історії Німеччини
170

.  

У той же день член Політбюро ЦК СЄПН Гюнтер Шабовскі будучи на 

міжнародній прес-конференції оголосив нові правила, за якими можна було 

звертатися і просити право на виїзд з НДР
171

. Під впливом ейфорії після 9 

листопада на східнонімецьких землях пройшла масова ліквідація символів 

НДР
172

. Канцлер ФРН Гельмут Коль не очікував таких швидких та 

всеохоплюючих змін. Він лише передбачав, що скоро відбудуться зміни у 

свободі руху, але що за кілька днів впаде тоталітарний режим у Східній 
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Німеччині і ФРН доведеться незабаром взяти відповідальність за долю німців 

східних земель, це було неочікуваним викликом
173

. 

Тож, із всього вище сказаного, можна дійти висновків, що 1970-1980-ті 

роки для НДР стали знаковими та вирішальними. З іменем Еріха Хонеккера 

була пов’язана більш активна соціальна політика НДР, якщо порівнювати з 

його попередником Вальтером Ульбріхтом, деякі соціальні програми вдалося 

успішно втілити в життя, та загалом багато обіцянок не було виконано.  

Не зважаючи на те, що еру Еріха Хонеккера називають періодом застою, 

саме завдяки йому в НДР проводилася активна програма житлового 

будівництва, за допомогою якої вдалося забезпечити житлом багатьох 

громадян. Доволі повільно, але зріс рівень пенсій та заробітних плат, 

надавалися молодіжні кредити для стимулювання створення сімей та 

підвищення народжуваності в східнонімецькому суспільстві. Зросла кількість 

категорій на яких поширювалися пільги, що надавала держава. 

Однак всі успіхи СЕПН та її генерального секретаря обмежилися сферою 

соціального захисту, в той час економічний потенціал країни значно відставав 

від західнонімецького рівня. Великі затрати, які витрачалися на всі соціальні 

програми, значно перевищували економічні можливості НДР.  

Відтак по-суті зростання соціальних витрат відбувалося за рахунок 

зменшення інвестицій в економіку, що стало однією з причин економічної 

стагнації 1980 – х років. Радянський Союз зі свого боку намагався підтримати 

НДР вбачаючи в ньому як «вітрину соціалізму» в Європі, так і форпост 

радянського впливу стратегічно важливий за часів «холодної війни». 

Зокрема СРСР надавав Східній Німеччині енергоносії за цінами нижчими 

за ринкові, що дозволяло тримати на низькому рівні комунальні платежі та 

виготовляти продукцію широкого вжитку за невисокою собівартістю. З 

погіршенням відносин між М. Горбачовим та Е. Хонеккером, а також з 
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економічною кризою в СРСР, Москва фактично припинила утримувати 

східнонімецьку економіку. Ще одним джерелом соціального розвитку НДР 

були західні, передусім західнонімецькі кредити періоду 1970 – х років, які за 

умов налагодження взаємин двох німецьких держав та розрядки міжнародної 

напруженості, ФРН щедро надавала своєму східному сусіду. Проте в середині 

1980–х років НДР накопичила зовнішніх боргів на астрономічну суму і виплати 

за борговими відсотками ставали важким тягарем для німецької економіки. 

Всі вищезгадані чинники зумовили економічний та соціальний колапс у 

кінці 1980–х років. Загальна криза поглиблювалася прагненням мешканців 

Східної Німеччини позбутися тотального контролю з боку тоталітарної 

системи, репресії спецслужб, що особливо яскраво виявлялося в прагненні 

отримати можливість безперешкодно перетинати кордон з ФРН та іншими 

успішними демократичними державами. Зрештою всі ці чинники зумовили 

падіння східнонімецького режиму, що відкрило шлях до об’єднання Німеччини. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ УРЯДУ Г. КОЛЯ У СХІДНИХ 

ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ (1990-1998 РР.) 

 

3.1. Вплив процесу возз’єднання Німеччини на соціальну сферу 

східних земель. 

 

Возз’єднання в історичному плані – процес, який мав свої особливості в 

різні історичні періоди по різному. Важливу роль в даній політичній події 

відігравали: політичні та соціально-економічні системи країни, прагнення 

громадян і звичайно зовнішньополітичні умови. Це все впливало на терміни 

консолідації та успіх об’єднавчого процесу. Німеччина була характерним 

прикладом цих подій. Східна Німеччина довела свою неспроможність 

самостійно впоратися з внутрішніми проблемами країни, що зумовило масове 

незадоволення населення існуючим станом речей та згодом утворенням 

територіально єдиної Німеччини.  

ФРН зі свого боку почала визнавати існування НДР з 1970-х років, а до 

цього часу всі, хто проживав на території східних земель Німеччини, 

ідентифікувалися як громадяни ФРН. Канцлер ФРН Гельмут Коль не 

приховував своїх намірів щодо єдиної Німеччини, підтвердженням цьому є 

Програма принципів, прийнята на XXVI з’їзді ХДС, який відбувся 1978 року в 

Людвігсхафені. Головною метою партія ХДС вважала досягнення свободи і 

єдності для всього німецького народу
174

. 

 Події, які відбулися на території сучасної Німеччини в кінці 1980 – х – на 

початку 1990 – х років, спричинили важливі економічні, соціальні і 

територіальні зміни. Розвиток подій був досить швидким, а для багатьох – 
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неочікуваним. Зміни в НДР стали сигналом для ФРН, адже остання давно 

будувала плани стосовно возз’єднання Німеччини. Лідер Східної Німеччини 

Ханс Модров також зі свого боку вважав за можливе створення «договірного 

співтовариства» між Західною та Східною Німеччиною у майбутньому
175

. На 

нашу думку, така позиція політика характеризувала насамперед надію на 

підтримку з боку ФРН. 

За таких умов уряд ФРН вирішив не чекати, а діяти рішуче і впевнено, 

оскільки для більшості стало зрозуміло, що настав момент, на який так довго 

чекали. Возз’єднання Німеччини стало на той час політичною метою для 

федерального уряду. Усі дії канцлера ФРН стосовно НДР в 1990-му році були 

спрямовані саме на її досягнення. Гельмут Коль 28 листопада 1989 року зробив 

заяву в Бундестазі, яка увійшла в історію як «Програма 10 пунктів Гельмута 

Коля»
176

. Даний документ був написаний для нього групою довірених осіб на 

чолі з радником канцлера по зовнішніх та оборонних питаннях Хорстом 

Тельчиком. Основна мета згаданого документу полягала у розширенні зв’язків 

між двома частинами Німеччини та поступовому налагодженні відносин. ФРН 

зі свого боку пропонувала низку заходів гуманітарної допомоги для НДР. 

Тактика підтримки стала першим важливим кроком на шляху до возз’єднання 

двох частин Німеччини у жовтні 1990 року. 

У програмі зазначалося про термінові заходи, які передбачали допомогу 

східнонімецьким землям у випадку, якщо влада НДР проведе термінові 

перетворення в економічній та політичній сферах. Наголошувалося, що лише 
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втакому випадку матеріальна допомога буде ефективною
177

. Насамперед це 

стосувалося скасування монополії влади СЄПН та негайне звільнення усіх 

політичних в’язнів
178

 . Важливою умовою також була поступова демократизація 

політичної та економічної системи. Основна мета канцлера залишалася 

незмінною – зближення Східної та Західної  Німеччини. Початково Гельмут 

Коль налагодження взаємин з НДР передбачав у поглибленні співпраці у 

науково-технічній, культурній та економічній сферах. Тому він закликав до 

уніфікації відповідної інфраструктури. Для прикладу, розпочалося стрімке 

оновлення і модернізація телефонної мережі НДР та залізничних колій. І після 

завершення модернізації НДР за західнонімецькими стандартами 

передбачалося зближення політичне. Загалом німецький канцлер наголошував, 

що остаточною «метою ХДС є відновлення єдності Німеччини»
179

. 

 Канцлер ФРН своїм виступом фактично поклав початок активному 

зближенню двох частин Німеччини. Аналізуючи усі 10 пунктів заяви Гельмута 

Коля, можна з впевненість стверджувати, що це був заклик до возз’єднання. В 

Радянському Союзі не були задоволені діями західнонімецького лідера 

стосовно східнонімецьких земель. У розмові М. Горбачова із західнонімецьким 

міністром закордонних справ Г. Геншером 5 грудня 1989 року перший 
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критикував поведінку канцлера стосовно Східної Німеччини
180

. Більш того, 

впливовий німецький журнал «Der Spiegel» цитував слова радянського лідера, 

що німецьке возз’єднання порушить процес реформ у Східній Європі, і Гельмут 

Коль не є надійним партнером
181

. Поряд з тим між західнонімецьким та 

радянським лідером існувала домовленість, що всі питання та дії, що 

стосуватимуться НДР потрібно було спочатку обговорити з Радянським 

Союзом, а вже тоді діяти згідно попередньо намічених домовленостей. 

Щоправда на той час навіть сам Гельмут Коль не міг передбачити 

подальшого розвитку подій в німецькому суспільстві. Адже, як зазначалося 

вище канцлер ФРН початково мав надію на покращення відносин з НДР і лише 

в перспективі розглядав возз’єднання Східної та Західної Німеччини. Гельмут 

Коль зазначив, що возз’єднання для нього було мрією
182

. Однак події 

розгорталися зовсім інакше. Cитуація, що склалася в східних землях Німеччини 

в кінці 1989 року, спонукала до активного переселення мешканців до Західної 

Німеччини. Загалом за 1989 рік до Західної Німеччини мігрувало 7733 особи
183

. 

Масове переселення стало свідченням прагнення переважної більшості 

населення східних земель змінити умови життя на кращі. 

Під впливом цих настроїв Гельмут Коль обрав досить правильний план 

дій для досягнення задуманих намірів. Навесні 1990 року в НДР відбулися 

місцеві вибори. Потрібно зауважити, що за результатами опитування всі шанси 
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на перемогу мала Соціал-демократична партія, за попередніми прогнозами вона 

мала отримати близько 54% голосів
184

. Як зазначає вітчизняний історик 

О. Іванов основними питаннями, які виголошувались у передвиборчих 

програмах партій були: шляхи та темпи німецького єднання; соціально-

економічний устрій східних земель; міжнародні аспекти возз’єднавчого 

процесу в контексті питання європейської безпеки
185

.  

Для багатьох несподіванкою стала перемога на виборчих перегонах 18 

березня 1990 року «Альянсу за Німеччину», який був утворений буквально 

перед виборами і свій значний вплив мав завдяки сприянню з боку 

західнонімецької влади та самого Гельмута Коля. Офіційним переможцем та 

лідером Східної Німеччини став Лотар де Мезьєр ( з листопада 1989 року 

голова ХДС в НДР), але фактично всім керував особисто канцлер ФРН. Він 

зрозумів, що послаблювати намічений курс на возз’єднання не можна в 

жодному разі, і обставини лише сприяли наміченим планам.  

Останній прем’єр-міністр НДР, Лотар де Мезьєр позитивно ставився до 

возз’єднання двох частин Німеччини. В своєму інтерв’ю інформаційному 

агентству «РІА Новини» він порівняв ФРН та НДР на побутовому прикладі: 

«Коли мої діти в неділю ставили мені будь-яке питання про політику і я їм 

відповідав, то вони одразу запитували: «Це відповідь і для школи чи там 

потрібна інша?»»
186

. Дана цитата є показовою для розуміння східнонімецького 

суспільства до 1990 року, та як змінилася ситуація з політичними свободами з 
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возз’єднанням країни. Відбулася різка зміна в свідомості громадян НДР, які 

звикли всі питання пов’язані з політикою обговорювати лише з людьми в яких 

були впевнені, тому що боялися наслідків до яких могли призвести їхні вільні 

думки. 

У зв’язку з політичними змінами в двох частинах Німеччини, досить 

швидко розпочав поширюватися вплив та авторитет західнонімецького 

канцлера на території НДР. Доцільним прикладом стосовно авторитету 

канцлера є твердження Оскара Лафонтена (кандидат в канцлери від СДПН), яке 

наводить О. Іванов, що населення сходу «клюнуло на обіцянки канцлера і 

проголосувало за принципом: якщо ми оберемо Коля, до нас потечуть 

гроші»
187

. Це не є перебільшенням, адже дії та обіцянки канцлера були цілком 

реальними для майбутнього втілення, багато східних німців повірили у зміни на 

краще у разі зближення сходу та заходу Німеччини. Тож тепер Гельмут Коль та 

Лотар де Мезьєр мали виправдати всі очікування представників східних земель. 

ХДС знаходився тепер під постійним тиском, всі чекали вільної економіки, 

швидкого возз’єднання, – зазначав «Der Spiegel»
188

. 

Досить важливою подією на шляху зближення Східної та Західної 

Німеччини стало 18 травня 1990 року, коли було підписано «Договір про 

створення валютного, економічного та соціального союзу між ФРН і НДР». 

Договір набув чинності 1 липня 1990 року
189

. Як зазначає вітчизняний історик 

А. Мартинов: «з підписанням даного договору громадян східних земель досить 

часто почали звинувачувати у бажанні жити, як при Гельмуті Колі, але 
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працювати, як за часів Еріха Хонеккера»
190

. Саме в перехідний період, який 

тривав з возз’єднання країни і фактично до кінція ХХ століття східні німці 

дійсно прагнули до тих умов життя, що існували в західнонімецьких землях, в 

той же час не оцінюючи об’єктивно соціально-економічну ситуацію, що 

існувала в НДР та пізніше на східних землях. 

До набуття чинності вищезгаданого договору в НДР фактично були в обігу 

дві марки: східна та західна. З введенням єдиної грошової одиниці єдиним 

платіжним засобом стала західнонімецька марка
191

. Відтепер повноваження 

Бундесбанку поширювалися на територію НДР. Важливим фактом після 

набуття чинності договору стало те, що тепер зникали попередні перевірки 

документів, стало можливим пересування з однієї частини Німеччини в іншу в 

будь-якому місці і будь-який час
192

. Ринкова економіка стала єдиною 

економічною системою для двох частин Німеччини
193

. Ця економічна система 

передбачала вільне ціноутворення, переважання приватної власності, 
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конкуренцію на ринку. Проте, підписання даного договору спричинило різке 

скорочення обсягів експорту Східної Німеччини і відповідно зменшення 

обсягів виробництва, оскільки східнонімецьким підприємствам складно було 

конкурувати з більш ефективними західнонімецькими
194

. 

Окремі статті договору були присвячені питанням соціального розвитку 

східнонімецького суспільства. НДР за умовами договору мала перейти на 

систему пенсійного та медичного забезпечення, що існувала в ФРН, а це 

означало кардинальну зміну розмірів та механізмів нарахування коштів, що 

спрямовувалися на вищезазначені види соціальних виплат. У цій площині 

існувала низка розбіжностей. Для прикладу частина постачальників медичних 

препаратів в західних землях належала до приватних підприємців, що не було 

характерним для НДР. Підписання даного договору для східних земель було 

досить позитивним моментом, ще й внаслідок вільного доступу до товарів 

виробництва ФРН та інших європейських країн, що назавжди усунуло 

проблему товарного дефіциту характерну для Східної Німеччини. 

Перехід НДР на основні стандарти розвитку ФРН вимагав значних 

коштів, які західнонімецький уряд за договором зобов’язувався надавати 

східним землям Німеччини. Таким чином асигнування в бюджет НДР для 

прикладу на друге півріччя 1990 року мало скласти 22 млрд. і в 1991 році 35 

млрд. марок. Крім того, додатково виділялися кошти із бюджету ФРН на 

допомогу по безробіттю у розмірі 2 млрд. марок на другу половину 1990 року, а 

також 3 млрд. за рахунок коштів федерального бюджету в якості початкового 

фінансування для пенсій
195

. 
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Населення НДР, будучи свідками усіх політичних та соціально-

економічних перетворень, в більшості позитивно сприймало нові зміни. 

Особливо віталося введення західної марки. Адже в цій валюті мали 

виплачуватися зарплати та всі соціальні платежі
196

. Підписання договору 

безсумнівно стало важливим кроком для подальшого швидкого зближення 

східних та західних земель Німеччини.  

Виступаючи на телебаченні з нагоди вступу в дію вищезгаданого договору, 

канцлер ФРН згадував про труднощі, які в майбутньому доведеться пережити 

східним німцям, щоб стати частиною однієї Німеччини
197

. Поряд з тим не варто 

акцентувати увагу на складність ситуації лише для населення НДР, західні 

німці теж розпочали шлях до зближення зі своїми сусідами, усвідомлюючи, що 

і вони мали частину своїх ресурсів спрямувати їм на допомогу.  

На шляху до остаточного політичного возз’єднання країни було підписано 

ще один досить важливий документ в кінці серпня 1990 року – другий 

Державний договір між ФРН та НДР, який охоплював весь загал питань 

соціального характеру та мав на меті остаточно закріпити майбутні 

перспективи возз’єднання країни
198

. Остаточною крапкою у зміцненні відносин 

між двома частинами Німеччини та припинення існування НДР було 3 жовтня 

1990 року
199

, коли відбулася подія, яка стала знаковою в німецькій історії: дві 
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частини Німеччини стали однією державою, тепер уже з однією столицею – 

Берліном (офіційно затверджено з 1991 року). Відтепер закінчився час 

Боннської Республіки, яка протягом 1949-1990 років, як зазначає німецький 

історик М. Гьортемакер була економічно та соціально стабільною країною
200

. І 

донині багатьом видається дивним те, що протягом одного року НДР як 

державне утворення зникло з політичної карти
201

. 

Історична подія, яка відбулася має різні трактування серед дослідників. Не 

варто забувати про низку російських дослідників, які в своїх роботах схилялися 

до точки зору, яка була притаманна і східнонімецьким науковцям, згідно якої 3 

жовтня 1990 року відбулося не возз’єднання, а аншлюс чи навіть колонізація 

східнонімецьких територій ФРН
202

. Із зазначеною думкою не можна 

погодитися, адже соціальна, фінансова підтримка з боку ФРН східнонімецьких 

земель, зовсім не виглядала, як дії «колонізаторів».  

Після укладення договору про возз’єднання відбулася повна інкорпорація 

Східної Німеччини в Західну Федеративну Республіку, економіка була 

остаточно перетворена із планового господарства в систему вільного ринку
203

. 

Наслідки процесу возз’єднання виявилися вже в перші місяці існування єдиної 
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держави
204

. Були ліквідовані традиційні привілеї. Якщо раніше східні німці 

мали: різні надбавки, соціальні допомоги, для них були менші деякі податки, 

комунальні платежі, то після возз’єднання були скасовані всі ці види 

спеціальної матеріальної допомоги. Це були виклики нового часу, стилю життя, 

до яких звичайно було важко пристосуватися тим, хто звик покладатися на 

державу. Характерно, що більшість східних німців не мали уявлення, як їм 

жити в такому суспільстві. Для молоді це було дещо простіше, ніж для 

старшого покоління. Для прикладу 43% населення віком від 18 до 30 років своє 

матеріальне становище в перший рік існування єдиної ФРН оцінювали як 

середнього достатку, і лише 16% вважали його поганим, в 1991 році – 47% були 

задоволені рівнем достатку
205

. Тобто можна стверджувати що це досить 

оптимістичні показники  поміж молодого покоління. Саме молодь бачила в 

Західній Німеччині своє майбутнє.  

Важчим виявилося пристосовуватися до нових умов громадянам, які 

пережили війну, страх, голод. НДР у їхньому сприйнятті була цілком 

прийнятною країною. Населення отримувало заробітну плату, не велику 

порівняно з Західною Німеччиною, але стабільну. Старше покоління боялося 

змін, тому що не знало, які це зможе мати наслідки у майбутньому для них та 

їхніх сімей.  

Після возз’єднання Німеччини Гельмут Коль в інтерв’ю німецькій газеті 

«Süddeutsche Zeitung» говорив про непрості випробування, перед якими постала 

новостворена держава, це передусім перехід всього економічного сектору 
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східних земель на ринкову економіку
206

, що було зробити досить непросто. 

Командна система управління економікою, яка протягом 40 років вкорінялася в 

східних землях, потребувала досвідчених спеціалістів, які б могли створити 

нові важелі для переходу на новий ринковий рівень розвитку економіки, який в 

ФРН існував тривалий час. 

Досить складно було змінити світогляд мешканців східних земель, які 

висловлювали тривогу за своє майбутнє. Про непрості часи, що розпочалися 

говорилося в статті німецької газети «Die Zeit»заголовком якої було «після 

радості розпочалося занепокоєння»
207

. Ця стаття безпосередньо стосувалася 

наслідків возз’єднавчого процесу та подальших кроків і дій, які очікували від 

уряду. Саму назву статті варто розцінювати як таку, що відповідала загальній 

атмосфері, що існувала в Німеччині на початку 1990-х років. 

Наступного дня після об’єднання 4 жовтня 1990 року було зроблено 

урядову заяву в Бундестазі щодо події, яка відбулася напередодні. В ній 

говорилося про те, що свобода і відповідальність мають йти завжди поряд, тому 

зокрема важливим вважалося зміцнення інститутів, які є базовими для людини. 

Передусім німецький уряд мав намір підтримати сім’ю та родинні цінності. 

Також зазначалося і про тяжкий перехідний період, як в економічному плані, 

так і загалом. Це був час, який вимагав спільних дій та рішень для реалізації 

намічених цілей, та момент коли потрібно було найактивніше проявити 

громадську солідарність
208

. 
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На думку німецького дослідника професора М. Шмідта саме возз’єднання 

Німеччини створило можливість вирішити внутрішні проблеми соціальної 

політики НДР
209

. Адже рівень соціально-економічного розвитку східних земель 

на початку 1990-х років знаходився на тому ж рівні, що ФРН в 1960-х роках. 

Зрозумілим став факт, що проведення низки соціально-економічних 

перетворень протягом досить короткого терміну не вирішить усіх проблем, 

оскільки для цього потрібна послідовна політика протягом тривалого періоду. 

Початкова ейфорія представників східних земель з часом почала зникати. 

Як зазначає російська дослідниця О. Федорова процес пристосування до умов 

життя західних німців виявися досить нелегкою справою, для більшості основні 

проблеми виявилися соціально-психологічного характеру
210

. Можна погодитися 

з даною думкою, адже не лише матеріальні, але й моральні питання виявилися 

значними в перехідний період, який переживала Німеччина на початку 1990-х 

років.  

СЄПН залишила досить не просту спадщину новій державі. Перш за все 

потрібно було здійснити невідкладні перетворення в соціальній та економічній 

сферах німецького суспільства. Але тепер весь тягар проблем лягав не лише на 

східних німців, але і на населення західних земель.  У зв’язку з цим для того, 

щоб надавати матеріальну підтримку східним землям Німеччини 16 травня 

1990 року з ініціативи уряду був створений Фонд «Німецька єдність», який мав 

фінансувати ключові потреби пов’язані з возз’єднанням країни.  

Об’єднання Східної та Західної частин Німеччини стало головним 

фактором перебудови всієї системи життя східних німців. Така різка зміна 

потребувала професійного підходу для вироблення механізмів цього переходу 
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зокрема до вже нової соціальної системи розвитку східних федеральних земель. 

Уряд Гельмута Коля взяв на себе велику відповідальність за новоприєднані 

землі та їхній майбутній розвиток. Адже існували значні ризики, чи зможуть 

нові землі пристосуватися до нових умов. Виникало питання чи підтримає 

населення нових земель політику, яка проводилася в ФРН. Тому основні 

зусилля керівництво ХДС в перші роки возз’єднання мало спрямовувати саме 

на подолання проблем по забезпеченню рівномірного розвитку двох частин 

Німеччини.  

Економічна складова теж відігравала важливу роль на шляху до 

покращення та зрівняння рівня життя Східної та Західної Німеччини. На папері 

економіка НДР була доволі потужною. Однак на практиці вона зруйнувалася в 

перші ж дні після возз’єднання країни. Річ у тім, що ринок НДР був 

орієнтований на експорт у країни так званого соцтабору. Але в роки перебудови 

в СРСР та країнах Варшавського договору не було достатньо коштів на імпорт. 

Друга причина тотальної кризи східнонімецьких підприємств – вступ в дію з 

першого липня 1990 року економічного, валютного і соціального союзу з 

ФРН
211

, де важливим чинником була саме конкурентоспроможність 

підприємств на вільному ринку. 

Поява кризових явищ в економіці виявилася однією з головних причин  

проблеми безробіття, яка гостро постала в 1990-ті роки. Виникнення даного 

соціального явища у східних землях було передбачуваним ще до возз’єднання 

країни. До речі, ця проблема існувала і в західних землях. Возз’єднавчий 

процес лише ускладнив ситуацію, і з року в рік кількість громадян, які втрачали 

робочі місця і не могли працевлаштуватися лише зростала. На сході країни 

даний показник зростав набагато швидше. Уряд покладав надії на те, що це 

питання можна вирішити протягом короткого періоду, та з часом стало 
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зрозуміло, що це проблема, яка ще довго існуватиме в ФРН. Загалом протягом 

другої половини 1990-го року число безробітних збільшилось на 657 тисяч осіб 

 
212

. 

Утворення єдиної Німеччини мало наслідком інтеграцію 15 млн. нових 

громадян в політичну, економічну та соціальну систему ФРН
213

. Для більшості 

це виявився досить складний процес, особливо для жінок. Для прикладу, у 

соціалістичній НДР праця як чоловіча, так і жіноча підтримувалася державними 

органами. В нових умовах більшість жінок залишилися без роботи, що в свою 

чергу збільшувало показники жіночого безробіття. Якщо в НДР проблему 

нестачі робочих рук вирішували з допомогою жіночої праці, то в ФРН значну 

частину робочих місць займали вихідці з інших країн.  

На ринку праці в ФРН перевага надавалася чоловікам, і жінки досягши 50 

років не могли знайти собі роботу внаслідок такої конкуренції. Навіть 

професійні навички, рівень освіти не могли вплинути на дану тенденцію. 

Масове жіноче безробіття спостерігалося в цілих регіонах Східної Німеччини. 

Особливо помітно постраждали землі Мекленбург – ПередняПомеранія, 

Бранденбург і Саксонія-Анхальт
214

. 

Досить гостро в 1990 році постало питання матеріального становища 

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

рівень зросте до рівня західнонімецького протягом досить короткого проміжку 

часу. В перші роки досить яскраво простежувалася велика різниця у рівнях 
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життя Сходу та Заходу Німеччини. Населення західних земель мало великі 

фінансові активи у вигляді нерухомого майна, активи з високими процентними 

ставками. Гроші, які були покладені під депозит, приносили додаткові 

матеріальні прибутки, в той час як в східних німців це були накопичені 

заощадження. На 1990 рік різниця в валових фінансових активах між західними 

та східними німцями на душу населення становила приблизно 1:5,5
215

.  

Однак перераховуючи низку негативних факторів, які спричинило 

возз’єднання країни, варто виокремити позитивні моменти. Насамперед для 

східних німців відкрилися нові перспективи для покращення своїх професійних 

можливостей. З приєднанням нових земель до Західної Німеччини збільшилася 

територія, загальна кількість населення і відповідно ринок праці. Поряд з тим 

величезна кількість державних підприємств, що знаходилися на території 

східних земель відтепер стали власністю ФРН. Незважаючи загалом на низьку 

продуктивність східнонімецьких підприємств все ж були ті, що приносили 

прибуток до державного бюджету. Відповідно зростав загальний економічний 

потенціал країни разом зі збільшенням валового національного продукту в 

ФРН. Якщо в 1990 році він становив в ФРН 2425,5 млрд. марок, то в 1991 році 

вже в возз’єднаній Німеччині 2826,6 млрд. марок, далі він постійно зростав і на 

1994 рік становив 3321 млрд. марок
216

. Варто також звернути увагу на той факт, 

що низка іноземних компаній здійснювала інвестиції в індустрію 

східнонімецьких земель. На 1991 рік вони становили 588 тис. євро, піковим 

став 1996 рік, коли сума такого виду інвестицій склала 1 млн. 764 тис. євро
217

. 
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За попередньо наміченими планами уряду Гельмута Коля вся економіка 

НДР мала швидкими темпами перейти на систему ринкових відносин. Значна 

кількість підприємств все ж виявилися тягарем для ФРН, адже їхня 

ефективність була досить низькою. Більшість таких «народних підприємств» 

НДР не витримували конкурентної боротьби навіть в середині самої 

Німеччини. Їх становище суттєво погіршилося ще і тим, що були порушені 

традиційні економічні зв’язки, зникли налагоджені ринки збуту в колишніх 

соціалістичних країнах. Соціально-економіка ситуація, що виникла в 

возз’єднаній Німеччині на початку 1990-х років, частково нагадувала ту, з якою 

довелося зіткнутися першому консервативно-ліберальному кабінету Гельмута 

Коля. Тож в ситуації, що виникла йому доводилося застосовувати економічний 

інструментарій перших років свого перебування при владі
218

. 

Процес возз’єднання Німеччини мав наслідком зміни в демографії країни. 

На сході країни в 1990-х роках вони переросли в масштабну проблему, в якій з 

року в рік простежувалося погіршення. Це, по-перше, зумовлювалось 

скороченням народжуваності, оскільки жінки не народжували, тому що не мали 

засобів для утримання сім’ї. Вищезгадана тенденція до скорочення 

народжуваності у східних землях продовжувалася до 2005 року
219

. В таких 

умовах через відсутність засобів існування, більшість змушені були перейти на 

державне утримання
220

. Адже Основним законом ФРН гарантувалися захист і 
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підтримка матері та дитини
221

. По-друге відсутність високооплачуваної роботи, 

зумовила масову міграцію східних німців в західну частину. Ті представники 

сходу країни, які зберегли робочі місця, почали отримувати зарплату набагато 

меншу, ніж їхні західні сусіди, але одночасно вищу, ніж в колишній НДР 

внаслідок зростання загального рівня життя. Досить часто діти залишалися без 

піклування батьків, з бабусями чи дідусями.  

Ця ситуація розпалювала і без того напружені відносини громадян двох 

частин Німеччини, адже східні німці прагнули досягти рівня добробуту своїх 

західних сусідів в найкоротші терміни. Внаслідок того що різниця у рівнях 

життя досить тривалий час продовжувала зберігатися посилилася взаємна 

недовіра німців. Після так званої «ейфорії» початку 1990-х років замість того, 

щоб звикати один до одного, і зближуватися, між ними починала зростати 

дистанція
222

. В ментальності людей вибудовувалася стіна
223

, яка напевно і не 

зникала остаточно в свідомості німців. Значна частина мешканців нових земель 

не бачила жодної перспективи в майбутньому, ні для себе, ні для своїх дітей.  

Багато німецьких інтелектуалів професорів, вчителів, лікарів, інженерів, 

стверджували про несхожість двох ментальностей, оскільки тривалий час на 

сході та на заході Німеччини існували різні політичні, економічні системи, різні 

освітні системи, відрізнявся рівень життя. Так звана соціалістична система 

розвитку вкорінилася в свідомості більшості людей, і вона зовсім не 

відповідала життєвим принципам і цінностям західних німців. Останні звикли 
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до більш демократичного способу життя, вільно висловлюватися, чого 

мешканці НДР не могли собі дозволити. Упередження мешканців різних частин 

країни стосовно один одного продовжували залишилися. В очах західних 

німців представники колишньої НДР швидше «не відрізняються великим 

розумом, багато скаржаться і не можуть, або не хочуть працювати». В свою 

чергу, серед східних німців було поширене уявлення, згідно якого на заході 

країни люди «егоїстичні, безцеремонні на шляху до досягнення мети і 

поверхневі в розмові»
224

. За твердженням російської дослідниці Л. Шаншиєвої: 

«В свідомості східних німців відбулося свого роду нашарування двох 

менталітетів, кожен з яких виявлявся в тій чи іншій ситуації відповідним 

чином»
225

. Новий стиль життя досить помітно позначався на психології 

мешканців нових земель, показовою є цитата: «Раніше ми майже не говорили 

про гроші, а сьогодні ми тільки те і робимо, що говоримо про них»
226

. Хоча 

колишній канцлер ФРН Г. Шмідт згадував, що Гельмут Коль у приватних 

розмовах переконував, що вихідці з НДР були звичайними, нормальними 

людьми, як і громадяни західних земель
227

. 

Ще одним тяжким матеріальним викликом для східняків було житлове 

питання, квартплата піднялася в даній частині країни в 3,5, а подекуди і в 4 рази 
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й більшість не мала змоги сплатити за неї. Критично налаштований німецький 

дослідник Б. Енгельманн стверджує, що це не був крок на шляху до 

модернізація, а все це робилося зі спекулятивними прорахунками
228

. Дачні 

ділянки теж стали проблемою, податки на них суттєво піднялися.  

Вже через кілька років після утворення єдиної Німеччини значна частина 

мешканців східних земель воліла сильного державного втручання в економіку, 

відповідальності держави за вирішення проблем безробіття і домагалися 

розширення державних послуг. На їхню думку соціалізм в основному була 

гарна ідея, лише погано реалізована. Вони ніяк не могли звикнути до нових 

норм та законів, впевненість у завтрашньому дні, яка, як вони думали, була в 

НДР тепер безслідно зникла. 

Таким чином, з усього вище сказаного можна зробити наступні висновки. 

Помітна різниця між західними та східними німцями у рівні життя та 

матеріальному становищі в перший рік після возз’єднання була досить 

відчутною. Існувала нерівність стосовно заробітних плат, місць роботи, загалом 

матеріальна забезпеченість мешканців східних земель теж була гіршою.  

Та поряд з цим східні німці вперше відчули порівняно стрімке зростання 

рівня життя, для багатьох це стало шоком, та більшість сприймала це як зміни, 

що давно назрівали. В таких умовах у багатьох представників нових земель 

з’явилася можливість покращити своє матеріальне становище. Для них 

відкрилися нові професійні можливості, кар’єрний ріст. Взагалі зникло поняття 

дефіциту товарів та послуг, яке було характерним для НДР. 

Східні землі здійснивши перехід на загальні норми розвитку ФРН тим 

самим зробили крок вперед на шляху соціально-економічного прогресу. 

Оскільки всі надії покладалися на уряд Гельмута Коля, саме від ефективності 

його політики безпосередньо залежав його авторитет в нових федеральних 

землях, так і успіхи у соціальному розвитку цих територій. 

 
                                                           
228

 Engelmann B. SchwarzbuchHelmut Kohloder: Wie man einen Staat ruiniert / B. 

Engelmann. – Göttingen: Steidl Verlag, 1998. – S. 123. 



85 
 

3.2. Основні напрямки соціальної політики ФРН у нових 

федеральних землях. 

 

Одразу після возз’єднання Німеччини, в грудні 1990 року відбулися перші 

федеральні вибори по усій території ФРН, включно з східними землями. Досить 

багатозначною виявилася передвиборча програма ХДС під назвою «Так в 

Німеччину – Так в майбутнє»
229

. Значна увага в програмі була приділена 

питанням соціально-економічного розвитку возз’єднаної країни. ХДС обіцяв 

збільшення кількості робочих місць, розширення програми професійної 

підготовки, залучення нових технологій на підприємствах, як на сході так і на 

заході країни, розширення телекомунікацій та покращення транспортної 

інфраструктури в нових федеральних землях
230

.  

Окремим питанням в передвиборчій програмі ХДС була висвітлена 

житлова проблема, пролунали обіцянки широкого житлового будівництва 

протягом наступних чотирьох років
231

. Східні німці маючи попередній досвід у 

питаннях житлового будівництва, що проходили в НДР з ініціативи Еріха 

Хонеккера покладали надії і на нові програмні обіцянки ХДС. У питаннях 

сімейної політики значна увага була приділена досягненню рівноправності 

жінок та чоловіків. Сім’ї з дітьми мали б отримувати більшу матеріальну 

підтримку від держави. Пенсійна система також мала піддатися помітним 

трансформаціям з метою безпечного майбутнього для кожного німця
232

. 

Програма ХДС досить гарно сприймалася виборцями, зважаючи на те, що 

значна увага в ній була присвячена питанням подальшого розвитку нових 
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федеральних земель, що і стало на нашу думку основною причиною 

переконливої перемоги ХДС в східних землях. Проте ці всі передвиборчі ідеї 

потрібно було втілити в життя, що за тих обставин було досить не простим 

завданням. 

Східні землі звичайно мали велику залежність від федерального уряду. 

Останній щоправда на початковому етапі не мав чіткого плану реконструкції та 

реформування в східних федеральних землях. Досить часто все починало 

вирішуватися по мірі виникнення проблем, а вони сипалися одна за одною. Це 

також стало однією з основних причин економічної та соціальної 

нестабільності, що мали наслідком зростання розриву в рівнях розвитку 

східних та західних земель. Сподівання мешканців східних земель на швидке 

покращення рівня життя не були задоволені в перший рік возз’єднання.  

Згідно Основного закону ФРН у якому вказувалося, що Німеччина є 

демократичною і соціальною федеративною державою
233

, керівництво держави 

повинне було протягом перехідного періоду створити всі умови для 

рівноправного соціального розвитку та соціальної захищеності громадян, не 

залежно від їх територіальної локації. Щоправда уряд ФРН передусім 

дотримувався принципу, що головна мета соціальної держави – це не всебічне 

забезпечення людини, а створення рівних стартових можливостей для кожного 

громадянина
234

. Щоб здійснити поступовий перехід східних земель Німеччини 

на стандарти життя ФРН 31 жовтня 1990 року був схвалений відповідний 

законопроект, який включав конституційні поправки, що стосувалися 
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возз’єднання Німеччини, структуру управління в нових землях, а також 

загальні питання в сфері соціально-економічного єднання
235

. 

Закономірно, що період соціально-економічних реформ Гельмута Коля 

1990-1998 років в Німеччині визначається, як трансформація, оскільки 

відбувалася системна перебудова у всіх сферах життя німецького суспільства. 

Термінологія, що застосовувалася до визначення внутрішньої політики 

канцлера є досить багатогранною. У дослідженнях 1990-х років досить 

поширеним був термін модернізація. Обидва визначення мають право існувати, 

адже за своїм змістом та наповненням вони мають схожі риси. Застосування 

даного поняття в нових землях не стало новим, зародилося воно ще в НДР, але 

мало трохи інші пріоритети, що звучали з вуст східнонімецького керівництва, а 

саме «наздогнати та перегнати ФРН».  

Для кращого сприйняття та розуміння терміну «трансформація» варто 

детальніше розглянути дане поняття. Низка німецьких дослідників схиляються 

до думки, що це досить швидкий інституційний перехід, який включає в себе 

всі галузі політики і відповідно проводиться швидкими темпами
236

. Однак 

поряд з тим не існує остаточного тлумачення. Для одних це перехід від 

соціалізму до капіталізму (що є характерним для нашого випадку), також існує 

припущення, що це довготривалий період соціально-економічних перетворень. 

Та на протидію останньому твердженню існує і трактування трансформації як 

процесу, що відбувається з перервами. Виходячи з цього лише одне для них є 

спільним – це намічений процес перетворень, в даному випадку соціально-
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економічого характеру, і для кожного перехідного суспільства він проходить по 

різному. Головним факторами, що впливали на даний процес були: історичні 

умови розвитку, ментальність та тривалість. 

Німецькі дослідники умовно поділяють трансформацію в 

новоприєднаних федеральних землях за часів урядів Гельмута Коля на три 

періоди: 

1. Падіння – 1990/1991 роки. Час падіння ВВП і відставання від 

західнонімецьких стандартів; 

2. Будівництва та наближення до західнонімецьких показників – 1992-

1996 роки. Період стрімкого зростання показників рівня життя; 

3. Період застою – 1997 рік. Відбулося скорочення матеріальної 

підтримки нових земель. Загалом з 1995 до 2001 року ці асигнування 

скоротилися на 30%
237

. 

Основними напрямами діяльності християнських демократів на шляху їх 

трансформаційної політики були: система соціального забезпечення та 

економіка країни. Уряд мав зробити все для того, щоб мешканці східних земель 

не почували себе другорядними, а мали рівні можливості з західними німцями. 

Християнські демократи в перші роки возз’єднання в більшості своїх промов 

намагалися підкреслити те, що вони сприймають населення східних земель на 

рівні із західними німцями. Федеральний президент Німеччини – Роман Херцог 

з нагоди обрання його президентом в 1994 році  виголосив наступне: «Я говорю 

людям в нових федеральних землях: ви повинні зрозуміти, що ви для нас не 

тягар, а знахідка. Ви несете з собою безкінечно великий досвід, якого не було у 
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нас на Заході, досвід зовсім іншого світу, де більшість зовсім по іншому ніж у 

нас»
238

.  

Найбільш складним для возз’єднавчого процесу стали вочевидь 1990 –

1991 роки. Якщо раніше перед виборами Гельмут Коль обіцяв «квітучі 

ландшафти»
239

 в двох частинах Німеччини, то тепер стало зрозуміло, що в 

канцлера не було попередньо підготовленого плану щодо покращення 

внутрішньої ситуації у нових землях. Зважаючи на економічну відсталість 

східних земель урядом було прийняте рішення про затвердження нової 

програми під назвою «Реконструкція Сходу» в травні 1991 року. Ця програма 

передбачала всесторонню підтримку нових земель, зокрема: фінансові 

інвестиції в інфраструктуру, а також фінансування соціальних витрат
240

. Значна 

увага в даній програмі була зосереджена на питаннях соціального характеру, 

адже добробут та матеріальна стабільність німців і були кінцевою метою уряду 

Гельмута Коля. 

Основні завдання, які поставили перед собою християнські демократи, 

були висвітлені у програмі «Свобода у відповідальності», яка була прийнята на 

V з’їзді партії ХДС в Гамбурзі 23 лютого 1994 року. Головним її завданням 

вочевидь було якнайкраще розкрити населенню всі переваги діяльності уряду 

ХДС на чолі з Гельмутом Колем. Наголошувалося на основних цінностях та 

пріоритетах їхньої політики, зокрема і у східних федеральних землях, які в 

свою чергу в даний час знаходилися на особливому рахунку в державі. 

Зазначалося про пріоритетність сім’ї в суспільстві. Сім’я розглядалася, як 

основа суспільства, і держава в свою чергу зобов’язувалася робити все для 
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комфортності її існування, підкреслювалася національна ідентичність німців. 

Загалом – це була програма для забезпечення авторитетності провладної партії 

серед німців
241

. Протягом канцлерської діяльності Гельмута Коля були прийняті 

ще два документи, за основу яких була взята та ж програма від 23.02.1994 року: 

передвиборча програма ХДС напередодні виборів 1994 року та так званий 

«Маніфест майбутнього» 1998 року. 

Майнова спроможність кожного громадянина – найважливіша складова 

існування в розвиненому суспільстві, тож найпершим питанням, яке видається 

найбільш обговорюваним в 1990-х роках серед східних німців це рівень оплати 

праці. Низка німецьких дослідників наводять дані, згідно яких чиста заробітна 

плата східного німця в 1991 році становила 55,7 % від західного рівня оплати 

праці, а в 1994 році вже 78 %
242

. Згідно тверджень німецького науковця 

Х. Боніна в 1995 році заробітна плата на сході країни була вже на рівні 87 % від 

західної
243

. Разом з тим в 1990-х роках поступово зростав і загальний сімейний 

дохід, який в 1990 році у східних землях становив 46 %, а в 1993 році майже 

72 % від західнонімецького рівня
244

.  

Політика, яку проводив уряд ФРН в сфері оплати праці в східних землях, 

мала суттєві позитивні результати для відновлення та реконструкції 

економічної потужності нових земель. Ці кроки зближували рівні економічного 

та соціального розвитку двох частин Німеччини. Доказом поступового 
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покращення на сході слугує наступна статистика, більша половина населення 

східних федеральних земель була не задоволена своїм місячним рівнем доходів 

у 1990 році, в той час як лише 16% все влаштовувало. Протягом року ситуація 

дещо змінилася, починаючи з 1991 року, відсоток незадоволених починає 

знижуватися, і становить вже менше 50%, а тих кого все влаштовувало тепер 

вже 38%
245

. 

Уряд Гельмута Коля вважав одним зі своїх пріоритетів систему 

страхування від будь яких соціальних ризиків: безробіття, втрати 

працездатності, старості, хвороби. Закономірним стало успадкування 

відповідних видів страхування східнонімецькими землями. Соціальна допомога 

в Німеччині починаючи з 1991 року і протягом всього канцлерства Гельмута 

Коля зазнала значних змін. Початково вона призначалася для людей, які не 

мали роботи, непрацездатних, потребували допомоги по догляду за дитиною. В 

складних соціально-економічних умовах, що склалися в 1990-х роках потрібно 

було вносити зміни до системи страхування німецьких громадян, держава 

матеріально була не в змозі забезпечити всі групи населення, які цього 

потребували, соціальними виплатами.  

Вагомим першочерговим кроком християнських демократів в ФРН стала 

трансформація пенсійного страхування. Варто зауважити, що у найбільш 

вигідному становищі від возз’єднання країни опинилися особи пенсійного 

віку
246

. Західнонімецька пенсійна система традиційно спиралася на «договір 
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поколінь»
247

, який був прийнятий ще в 1957 році в ФРН, тепер його вплив 

поширився на нові землі. Зміст даного договору зводився до того, що всі 

щомісячні відрахування з доходів працівників та роботодавців в пенсійний 

фонд будуть використані для фінансування виплат пенсій. Отже, пенсія 

покривалася за рахунок внесків наступного покоління. Даний соціальний 

контракт був основою німецької пенсійної системи. Будь-яка негативна 

ситуація в соціальній системі держави ніяк не могла вплинути на розмір пенсії 

її громадянина. Навіть масове безробіття, зниження народжуваності, впливали 

лише на розмір вкладів працюючого, та ніяким чином не на розмір пенсії. 

Пенсіонер гарантовано мав право на отримання своєї, заробленої протягом 

трудового життя пенсії
248

. З возз’єднанням країни ситуація з пенсійними 

страхуванням значно загострилася. Німецькі дослідники К. Зайдль і Й. Жікелі 

цілком слушно зазначають, що зі збільшенням кількості осіб, які мали право на 

отримання пенсії на умовах ФРН у зв’язку з возз’єднанням виникла потреба у 

додатковому капіталі
249

.  

Новий уряд в умовах загрози наростання різниці між рівнями доходів 

двох частин країни, був зацікавлений в проведенні реформи пенсійного 

страхування німців, яка б стала основоположною для всієї Німеччини. 
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Основною проблемою на початку 1990-х років в ФРН був дефіцит коштів 

фондів пенсійного забезпечення
250

. З часом внесок працівників до пенсійного 

фонду лише зростав, оскільки держава була не в змозі компенсувати дефіцит 

фондів соціального забезпечення. За таких умов потрібен був новий підхід для 

вирішення проблем в нарахуванні пенсій. Журнал «Spiegel» в 1991 році писав, 

посилаючись на слова Гюнтера Крауза (один із відомих східнонімецьких 

політиків часів Гельмута Коля), про те що на землях колишньої НДР будуть 

безумовно скасовані звичні спеціальні схеми нарахування пенсій та 

уніфіковано пенсійні виплати, що й було швидко зроблено
251

. Проблемою було 

те, що постійно зростала кількість людей пенсійного віку, в той час як 

народжуваність в ФРН падала. Це було закономірним явищем, що тривалість 

життя зростала з покращенням умов проживання, для нових федеральних 

земель ці показники в 1990-х роках становили у середньому до 75 років. У 1998 

році відсоток осіб у віці від 65 років на сході країни значно перевищував їхню 

кількість у західних землях, у більшості це були жінки
252

. 

Показовим є співвідношення, згідно якого з середини 1990-х років на 

кожного працюючого німця приходилося 5 осіб пенсійного віку. Якщо така 

ситуація існувала б і надалі, тоді працююче населення мало б сплачувати 

близько 25% від свого прибутку лише страхових податків. Для уникнення 

ситуації коли держава не змогла б виплачувати в повному обсязі пенсії, 

потрібно було вживати радикальні дії, в даному випадку це збільшення 

пенсійного віку, або ж підвищення внесків до пенсійного фонду. Уряд Гельмута 
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Коля розробив новий законопроект соціального забезпечення, згідно якого 

передбачалося підвищення пенсійного віку до 65 років 
253

.  

Віковий ценз виходу на пенсію залежав від багатьох чинників. Загалом 

для всієї країни він становив 65 років, але існувала низка виключень, за якими 

пенсію могли отримувати не лише особи, які досягнули 65 років: особи, які 

мали трудовий стаж не менше 35 років і досягли віку 63 років; в зв’язку з 

втратою працездатності; вдівцям і вдовам; на виховання дитини, в якої помер 

один із батьків; сиротам; по безробіттю при досягненні 60 років
254

. Гельмут 

Коль мав на меті створити єдину загальну систему пенсійного страхування, з 

якісно новими та дієвими механізмами. Відповідно до нового законопроекту 

відбувалося коригування пенсій згідно розмірів заробітних плат в державі
255

. 

Щоправда дії уряду по збільшенню пенсійного віку були негативно сприйняті, 

як східними, так і західними німцями. 

 Новий закон про пенсійне забезпечення 1992 року передбачав низку змін 

до нарахування пенсій. Він стосувався західних і східних німецьких земель в 

рівній мірі. Передбачалась низка змін до системи пенсійного страхування: 

- принцип еквівалентності, за яким розмір пенсії залежав від розміру 

вкладів, які працівник здійснював до пенсійного фонду в працездатному віці; 
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- пенсії зростали відповідно зі зростанням заробітної плати в східних та 

західних федеральних землях. 

Пенсійна реформа 1992 року в ФРН зробила неможливим існування 

мінімальної пенсії, яка до цього часу не залежала від суми внесків до 

пенсійного фонду. Кожен громадянин Німеччини отримував пенсію, яку він 

заробив протягом свого робочого стажу, пенсія стала орієнтованою на зарплату. 

Після виходу на пенсію також можна було продовжувати працювати 

отримуючи частину пенсії. Пенсійна реформа 1992 року внесла корективи 

стосовно стажу громадян ФРН. З січня 1992 року до трудового стажу 

враховувалася відпустка по догляду за дитиною яка становила 3 роки, до цього 

часу це був лише один рік
256

. За даними соціального звіту Бундестагу протягом 

1991-1993 років близько 118 млрд. марок було передано державою в Східну 

Німеччину на фінансування пенсійного забезпечення та заходів по боротьбі з 

безробіттям
257

. 

Зміни в системі пенсійного забезпечення зумовили зростання пенсій в 

східних землях. Німецькі пенсіонери в 1990-х роках були досить 

забезпеченими, адже розмір їх пенсій становив близько 70% від рівня їхніх 

заробітних плат. Пересічна пенсія східного німця становила на початку 1997 

року 83% від західнонімецького рівня
258

. Середня пенсія чоловіків в ФРН за 

даними соціального звіту Бундестагу становила 572 марки в червні 1990 року та 

вже на січень 1994 року вона зросла до 1521 марки, у жінок відповідно з 432 

марок зросла до 979 марок
259

. Зростання пенсій в східних землях відбувалося 
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набагато швидше ніж збільшення економічних показників. Таким чином можна 

стверджувати те, що особи пенсійного віку могли собі дозволити не набагато 

менше ніж звичайні громадяни з середньою заробітною платою. Навіть значне 

подорожчання квартплати, яка на 1994 рік становила в середньому 1400 

марок
260

 суттєво не погіршило матеріальне становище пенсіонерів. Пенсійне 

забезпечення в Німеччині протягом наступних років канцлерства Гельмута 

Коля мало тенденцію до збільшення й в результаті станом на 1997 рік пенсія 

чоловіків становила 1851 марку, а жінок 1125 марок
261

. Варто наголосити, що ці 

зміни досить позитивно сприймалися особами пенсійного віку. 

У нових умовах життя, соціальної трансформації зазнали також інститут 

сім’ї та питання соціального становища матері та дитини. В даній площині 

довелося пристосовуватися до нових реалій відмінних від тих, що існували в 

НДР. Низка німецьких дослідників зазначають, що саме жінки з дітьми, а 

особливо одинокі матері найбільше вразливі до ризиків в умовах перехідної 

економіки
262

. Тож з огляду на це, дана категорія населення східних земель 

потребувала додаткового соціального захисту з боку державних органів 

Німеччини. Оскільки ФРН була державою, спрямованою на соціальний 

розвиток, що затверджено на юридичному рівні, і прописано в Основному 

законі ФРН, саме сім’я та діти знаходилися під особливою опікою держави
263

. 
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ФРН чітко продовжувала курс на повноцінне задоволення соціальних потреб 

сімей, які цього потребували.  

В 1990-х роках існувала тенденція, яка розгорталася ще в 1980-х роках в 

ФРН, а також, після об’єднання в нових землях: 

- продовження демографічного спаду; 

- зростання кількості розлучень та пізні шлюби; 

- поширення тенденції, де діти виховувалися в неповній сім’ї. 

Нестабільна економічна ситуація в нових землях спричинила масове 

скорочення населення. Народжуваність в східних землях з часу возз’єднання 

розпочала поступово скорочуватися, піковим став 1994 рік коли народилося за 

даними соціального звіту уряду лише близько 79 тис. дітей, це відповідно вдвічі 

менше від рівня 1990 року, коли народилося близько 180 тис. дітей
264

. Дана 

статистика вичерпно пояснює причини значного зменшення населення в нових 

землях, яке протягом 1990-1997 років скоротилося на 615 тис. осіб
265

. Такий 

розвиток подій вочевидь загрожував стрімким старінням населення.  

У звіті Бундестагу зазначалося, що становище сім’ї в двох частинах 

Німеччини значно відрізнялося. Найбільшою проблемою в даному контексті 

було переважання неповних сімей, і таке явище в 1990-х роках продовжувало 

поширюватися. В 1994 році доля матерів-одиначок на сході країни становила 

15%, в той час, як на заході це було 11%
266

. Дана статистика зайвий раз 

доводить весь тягар соціальних виплат для уряду ФРН, адже саме 

вищезазначені категорії населення знаходилися під опікою та на утриманні 

державних органів.  
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Потрібно відзначити, що в нових федеральних землях була більша частка 

жінок, які виховували дітей і водночас працювали, вона становила близько 

80%, в той час, як в західних землях ледь перевищувала 50% станом на 1991 

рік. Водночас серед молодих людей шлюб та виховання дітей знаходилися в 

пріоритетному становищі, доказом чого може слугувати статистика, де 70% 

молоді в віці від 12 до 25 років вважали, що для повного щастя потрібна 

сім’я
267

. Тому уряд Гельмута Коля, щоб створити необхідні умови для розвитку 

молодих сімей залучав для їхньої підтримки значні ресурси. 

Християнські демократи здійснили низку перетворень в сімейній 

політиці, спрямованих на покращення умов соціального забезпечення матері та 

дитини. За час трансформаційної політики Гельмута Коля в сімейній сфері 

відбулися помітні зміни на краще. У 1991 році у нових землях набув поширення 

закон по охороні материнства. Цим законом вагітним жінкам заборонялися 

важкі професійні фізичні навантаження. З січня 1996 року вступили в дію нові 

умови нарахування соціальної допомоги на дитину. З народженням дитини 

сім’я, яка мала малий дохід, отримувала додатково на кожну дитину 600 марок, 

додатково нараховувалася допомога на кожну новонароджену дитину,  

протягом 1990-х років сумазмінювалася: початкова становила в 1996 році 200 

марок за першу та другу дитину
268

. В 1996 році за першу дитину щомісячна 

соціальна допомога становила 200 марок, за другу 300 марок, за третю і більше 

350 марок,  в 1997 році сума виплат на першу дитину зросла до 220 марок
269

.  

Нарахування по догляду за дитиною продовжувалися до дворічного віку 

дитини. 
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У ФРН протягом 1990-х років значно зросла кількість розлучень, так в 

східних землях на 1991 рік офіційно зареєстровано федеральним статистичним 

відомством 8967 розлучень, однак вже в 1997 році кількість громадян, що 

розірвали шлюб становила більше 26 тис. осіб
270

. Держава виступала гарантом 

соціального захисту матерів, що самі виховували дітей. Згідно прийнятого в 

кінці 1970-х років закону, неповні сім’ї мали змогу отримувати додатково 

матеріальну допомогу на дитину до 6 років у розмірі 219 марок щомісячно. З 

середини 1990-х років сума цих виплат в нових землях поступово зростала. 

Крім того в Саксонії, як одній із найбільш розвинених земель в східній частині 

Німеччини, додатково виділялися кошти на виховання дітей із місцевого 

бюджету
271

.  

ФРН також законодавчо підтримував матерів, що перебували в декретній 

відпустці. Починаючи з 1991 року підприємства не мали права звільняти таких 

жінок з робочих місць  протягом 3 років, доки не закінчиться декретна 

відпустка, в той же час вона зараховувалася в загальний робочий стаж. Такі 

заходи ефективно впливали на проблему боротьби з безробіттям серед жінок. 

Створювалися Фонди допомоги матерям. Перший був створений ще в 1950 році 

Еллі Хойо. Фонд надавав змогу матерям на відпочинок та оздоровлення. Один з 

таких фондів «Мати та дитина – захист ненародженого життя» крім того, що 

надавав можливість оздоровлення, також допомагав матеріально матерям, які 
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були не в змозі забезпечити себе та дитину. У 1993 році східні федеральні землі 

теж були включені в сферу впливу даного фонду
272

. 

Трансформаційна політика Гельмута Коля охопила і систему медичного 

страхування ФРН. Східні землі опинилися в новій правовій і організаційній 

основі надання медичних послуг громадянам. Громадяни східних земель не 

звикли до таких умов надання медичної допомоги, яку в НДР вони отримували 

безкоштовно, тут потрібно було платити. За таких умов необхідні були якісно 

нові підходи в реформуванні системи охорони здоров’я. 

Система медичного страхування в Німеччині була досить розвиненою, 

вона входила до 30 найкращих в світі, і її вдосконалення продовжувалося й 

надалі. Однак на початку 1990-х років в системі охорони здоров’я намітилися 

якісно нові підходи до її вдосконалення. Зміни в системі медичного 

обслуговування розпочалися з признанням на посаду міністра охорони здоров’я 

в 1992 році Хорста Зеехофера
273

. В кінці 1992 року на розгляд був винесений 

законопроект про покращення медичного страхування
274

. З січня 1993 року 

закон розповсюджувався по всій території Німеччини. Основна суть 

нововведення полягала в збільшенні внесків німців до медичного фонду. Це 

супроводжувалося обмеженнями щодо оплати лікарняних, в той час як частка 

державного фінансування суттєво знижувалася. Це було спланованою 
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політикою уряду на шляху до так званої «економії». Відповідний закон також 

активізував зростання конкуренції серед виробників медичних засобів та 

установ, які надавали медичні послуги. В результаті така політика спричинила 

покращення медичного страхування в Німеччині. В умовах конкуренції 

перевага надавалася якісному медичному обслуговуванню.  

Страхування по догляду за хворим набуло нового змісту з січня 1995 

року. Тепер державна підтримка в даному випадку зводилася до мінімуму, в 

той час, як більша відповідальність була покладена на близьких родичів. Поряд 

з тим було введено в дію новий вид страхування в 1995 році – по догляду в 

випадку старості або інвалідності. Останнім суттєвим перетворенням уряду 

Гельмута Коля в сфері охорони здоров’я стало набуття чинності закону про 

внесок щодо обов’язкового медичного страхування 1997 року, а також закон 1 

липня 1997 року, який став третім рівнем реформи охорони здоров’я і 

забезпечив більші свободи щодо організації і надання послуг.  

Система охорони здоров’я в ФРН була однією із найбільш розвинених 

сфер німецького суспільства, саме тому християнські демократи спрямували 

менші витрати в дану сферу. Варто зазначити, що фінансування медичної галузі 

суттєво не зростало з возз’єднанням країни, а до кінця 1990-х років 

скоротилося: на 1996 рік воно становило 526 млрд. марок, а в 1998 році 412,7 

млрд. марок. Проте це були одні з найвищих витрат в Європі. На 1998 рік на 

кожного громадянина Німеччини витрачалося 5030 марки на сферу охорони 

здоров’я
275

.  

До загалу проблем, що виникли після возз’єднання Німеччини належить 

питання становища жінок в німецькому суспільстві.  Соціальна рівність 

чоловіків та жінок була закріплена на законодавчому рівні в Основному законі 
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ФРН
276

. На з’їзді ХДС в 1994 році ще раз наголошувалося на вільному розвиток 

особистості у всіх сферах
277

, як чоловіків, так і жінок, зокрема зверталася увага 

на забезпечення рівних умов на ринку праці. Та на практиці існувала інша 

тенденція. В нових землях відбулися суттєві зміни в професійному становищі 

жінок та чоловіків, жінки отримували заробітну плату меншу від чоловіків, 

інколи різниця сягала 30%. Поряд з тим, працюючих жінок було вдвічі менше, 

ніж чоловіків. 

Жінкам нових федеральних земель, які жили за радянською моделлю і 

мали інші життєві цінності та пріоритети, досить важко було пристосуватися до 

нових реалій. Возз’єднання країни викликало проблему працевлаштування 

жінок: якщо вони до цього працювали переважно на державних підприємствах, 

тепер в однин момент все змінилося і потрібно було шукати інші можливості. 

Набула поширення тенденція, коли жінки стали менше розглядатися державою 

та працедавцями як професійний працівник, тому з початком 1990-х років в 

східних землях жіноча праця становила менший відсоток від загальної кількості 

працюючих, ніж до об’єднання.  

Уряд Німеччини робив все можливе, аби в найкоротші терміни змінити 

ситуацію у становищі жінок на ринку праці, однак з 1990 по 2002 рік число 

робочих місць на території Східної Німеччини скоротилося з 8,6 до 6,1 млн.
278

. 

Відсоток жінок, які після возз’єднання були звільнені з робочих місць був 

досить великим, але в порівнянні з західною частиною Німеччини жіноча 

зайнятість на сході була все ж більшою, тому що в нових землях 
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простежувалася спадкова тенденція рівності чоловіків та жінок у професійному 

плані, в той час, як на заході ситуація була зовсім протилежною. Показовою є 

статистика співвідношення зайнятості жінок на сході та заході країни. У 1993-

1994 роках: інженери 21% і 7%, вчителі 58% і 36%, лікарі 58% і 36%, викладачі 

ВНЗ 38% і 19%
279

. Протягом 1990-1998 років в нових землях жінок, які 

займалися лише домашнім господарство і не працювали, було менше 5% в 

порівнянні з 15% в старих землях
280

. 

Проблема працевлаштування в східних землях існувала не лише серед 

жінок, значна частина чоловічого населення також були в пошуках роботи. 

Більша частина політиків, державних службовців, військових, працівників 

спецслужб колишньої НДР були усунені зі своїх посад. На інше місце роботи 

цим категорія було досить складно влаштуватися. Тому більшість громадян, які 

займали високі посади, від посла до лікаря, змушені були працювати на менш 

кваліфікованих роботах, в магазинах, автосервісі. Такі радикальні зміни стали 

звичайним явищем для возз’єднаної Німеччини. На середину 1990-х років 

представниками робітничих професій в нових землях вважали себе більше 50%. 

З цього можна зробити висновок, що у населення нових земель було помітно 

менше професійних можливостей, ніж у західних німців. 

На місця звільнених чиновників, суддів, прокурорів, вчителів, 

журналістів, викладачів університетів у східних землях досить часто 

призначалися представники Західної Німеччини, які мали вищу кваліфікацію 

відповідно нових умов. Як зазначає німецько-американський історик Ф. Штерн, 

вихідці з західних земель, що працювали на території східних земель 

отримували спеціальні доплати, а також з кар’єрних міркувань тимчасова 
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робота в нових землях для багатьох була досить перспективна
281

. Таку кадрову 

політику пояснювали тим, що особи із західних земель народилися та 

перебували в даній системі тривалий час, мали кращий досвід і тому зможуть 

ефективніше впроваджувати реформи в східних землях. Так на приватизованих 

держпідприємствах з вересня 1990 року по серпень 1991 року були звільнені 

1400 східнонімецьких управляючих і на їх місця прийняті 1000 

західнонімецьких
282

.  

Перетворення в усіх сферах життя, закономірно відбулися і в системі 

освіти. Враховуючи фактор, що більша частина викладачів були 

представниками існуючої в НДР СЄПН, відповідні особи в першу чергу 

підлягали звільненню. В подальшому більшість їх вийшла на пенсію, інша 

частина змушена була працювати не за професією, а в найгіршому випадку 

ставали безробітними. Дане явище набуло масового характеру, і лише за 1991 

рік було звільнено більше ніж 20000 вчителів та викладачів в нових 

федеральних землях
283

.  

За таких умов продовжувала зростати кількість безробітних в нових 

землях. У телезверненні з нагоди річниці возз’єднання Німеччини Гельмут 

Коль згадував про проблеми безробіття в східних землях як такі, що будуть 

вирішені найближчим часом. Однак протягом 1990-х років проблема безробіття 

залишалася досить «гострою» темою. Німецькі дослідники А. Хассел та К. 

 Шиллер зазначають, що вже протягом 1989-1993 років кількість працівників в 
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східних землях скоротилася на 30%
284

. Це означало, що більше 3 мільйонів осіб 

залишилися без щомісячного доходу. На 1998 рік 4,2 млн. осіб були 

безробітними на усій території ФРН, з них на сході 1,4 млн. осіб та 2,8 млн. осіб 

на заході
285

. Безробіття в східних федеральних землях було іншого характеру 

ніж на заході, адже в нових землях воно досить швидко зростало, в той час, як 

на заході це був процес який певний час існував на даній території. Позитивні 

зміни почали простежуватися лише в 1998 році, але в більшості вони 

стосувалися старих земель Німеччини. Поступові позитивні тенденції не 

вплинули на фактор «внутрішньої міграції», що поглиблювало соціальну кризу 

на даній території. 

Для покращення ситуації на ринку праці уряд християнських демократів 

прийняв низку законопроектів для активізації зростання кількості робочих 

місць в новоприєднаних землях, прикладом може слугувати законопроект від 

22 квітня 1991 року 
286

, головна ідея якого полягала в стимулюванні приватних 

інвестицій в східні землі, і на базі нових підприємств створення нових робочих 

місць. До 1993 року це активно втілювалося у східних землях, після чого 

спостерігався поступовий спад. Основні причини спаду крилися у низькій 

ефективності технологій в східних землях Німеччини та низькій кваліфікації 

робітників. Для підвищення зайнятості серед молоді уряд Німеччини втілював 

різноманітні заходи для залучення останніх до роботи на підприємствах, які 

держава постійно фінансувала, за рахунок яких відбувалося навчання 

 
                                                           
284

 Hassel A. Der Fall Hartz IV. Wie es zur Agenda 2010 kam und wie es weitergeht / 

A. Hassel, Ch. Schiller. – Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010. – S. 86. 

285
Schlecht O. Soziale Marktwirtschaft: Grundlagen, Entwicklungslinien, 

Perspektiven / O. Schlecht, G. Stoltenberg. – Breisgau: Verlag Herder Freiburg, 

2001. – S. 160. 

286
 Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Investitionen und Schaffung von 

Arbeitsplätzen im Beitrittsgebiet sowie zur Änderung steuerrechtlicher und anderer 

Vorschriften // Deutscher Bundestag. – Bonn, 1991. – S. 1. 



106 
 

майбутніх співробітників для тієї чи іншої організації. Дані професійні курси 

щороку набували більшого поширення і їхня мережа збільшувалася на 

території східних земель. 

У 1996 році був прийнятий головний законопроект по реалізації програми 

для отримання додаткових робочих місць
287

. Заходи держави в боротьбі з 

безробіттям мали свої результати, однак подолати його повністю так і не 

вдавалося. Ще одним методом сприяння тим хто втратив роботу стала спроба 

створення в 1990-х роках «Альянсу за роботу»
288

. Він мав стати своєрідним 

інструментом боротьби з безробіттям. Профсоюзи та союзи роботодавців мали 

створити дієві та комфортні умови для робітників, в перспективі мали 

надаватися нові робочі місця, проходити навчання робітників, які цього 

потребували. Швидко реконструювати економіку та створити потрібну 

кількість робочих місць в нових землях, та загалом покращити соціальне 

становища одразу не вдалося, трансформація проходила досить повільними 

темпами. 

Новим для східняків стало також введення страхування на випадок 

безробіття, яке тривало один рік. Для того, щоб отримувати даний вид 

страхування, безробітний в свою чергу мав три роки платити відповідний 

внесок в систему страхування. Якщо після даного періоду особа не знайде 

роботу, в нових землях існував ще один вид матеріальної допомоги – виплати 

по бідності, вони передбачали щомісячну виплату безробітним у розмірі більше 

половини середньої заробітної плати. Загальна вартість утримання безробітних 
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в ФРН в кількості 4 млн. становила 158,9 млрд. марок
289

. Колосальні 

матеріальні витрати на соціальну допомогу безробітним не мали зворотної дії. 

На нашу думку застосування їх для збільшення робочих місць було б набагато 

ефективнішим.  

Зростання безробіття в новоприєднаних землях пояснювалося і тим, що в 

нових умовах східним німцям тяжко було пристосуватися до нових 

високоотехнологічних заводів. Якщо в 1990 році в промисловості НДР було 

зайнято 2 млн. 800 тис. чоловік, то в 1994 році кількість робітників становила 

всього 640 тис. осіб
290

. Варто зазначити, що найбільші скорочення відбулися в 

виробничій сфері, адже вона була основною в НДР. Так з 1991 по 1997 рік 

кількість працюючих осіб зменшилась більш як на 1 млн. осіб (-66%)
291

. 

У ФРН, досить розвиненої країни в 1990-х роках, як не парадоксально, 

для частини населення була характерна «бідність»
292

. Зокрема безробіття 

викликало в суспільстві дане соціальне явища. Навіть після зростання 

кількості соціальних допомог безробітним, які на 1992 року становили 4,7% 
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бюджету
293

, бідність існувала. З часом кількість людей, які потребували 

соціальної допомоги по безробіттю протягом 1990-х постійно зростала. 

Німецький дослідник Б. Енгельманн у своєму дослідженні опублікував дані 

звіту про бідність в 1993 році, де було зазначено, що в східних федеральних 

землях в низці областей життя, спостерігалося відставання від 

західнонімецьких стандартів. Позитивну тенденцію в даному питанні на думку 

політиків можна буде спостерігати лише через 10 років
294

. Виходячи з 

вищезазначеного, лише на початку ХХІ століття можна буде говорити про 

остаточне зрівняння рівнів життя та подолання бідності на сході. Бідність в 

Німеччині, це явище особливого значення, адже вона не схожа для прикладу на 

відповідне соціальне явище в інших країнах, де в дане поняття вкладено зовсім 

інший зміст, за яким – це люди, які не мають мінімального матеріального 

забезпечення. В Німеччині це поняття досить відносне. Тож закономірно, що 

черговим видом допомоги, яку розпочали надавати і в нових землях на початку 

1990-х років, була виплата допомоги у разі бідності. Таку матеріальну 

підтримку з боку держави могли зокрема отримувати діти, які не досягли 6-

річного віку, вона становила 219 марок в нових землях
295

.  

Європейська комісія встановила «поріг бідності», який становив 50% 

чистого середнього доходу по країні. Якщо людина отримувала дохід нижчий 

цієї межі, то він вважався бідним. Тож в Німеччині в 1992 році близько 7,85% 

сімей жили за межею бідності
296

. Можна говорити про те, що рівень життя 
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східних землях відрізнявся від західних, але в порівнянні для прикладу з 

колишнім СРСР він був досить високим. Дохід середньостатистичної сім’ї з 

двома дітьми на 1992 рік в єдиній Німеччині досяг 5725 марок
297

. Даний 

показник звичайно був вищими у західних землях, ніж у східних.  

Масові скорочення працівників з великих підприємств відбувалися 

одночасно з приватизацією у східних землях. Після возз’єднання було створене 

спеціальне відомство по управлінню державною власністю в східних землях на 

чолі з Д. Роведдером, яке і здійснювало процеси приватизації на нових землях. 

В історії Німеччини відповідне відомство залишило багато питань, що 

стосувалися його не зовсім законної діяльності. Більшість підприємств, які 

протягом перших років возз’єднання були передані у приватну власність, 

опинилися в руках представників великого капіталу, а також власниками 

досить часто ставали іноземці. Більшість об’єктів було приватизовано протягом 

1991-1994 років, їх кількість становила більше 15 тисяч
298

.  

Передача інфраструктури колишньої НДР в приватну власність 

відбувалася за досить низькими цінами, причини були всім відомі: 

неконкурентоспроможність, застаріле обладнання, низька продуктивність. 

Однак існували підприємства досить потужні, які відповідали багатьом 

вимогам. Проте навіть вони не встояли перед приватизацією. Ставлення 

населення нових земель до приватизації в більшості були негативними. Загалом 

до середини 1990-х років була приватизовано майже вся промисловість на 

території східних земель. Російський дослідник С. Романов зазначає що 

найефективніше процес приватизації проходив в Саксонії, яка мала найкращі 

економічні показники серед п’яти нових земель Німеччини. В Саксонії 4369 
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підприємств до 1993 року були приватизовані, це 92%
299

. Активний процес 

приватизації в даному регіоні пояснюється насамперед розвиненістю даної 

території за часів НДР. Професор Гейдельберзького університету 

Р. Цолнхьофер стверджує, що приватизація була одним із головних 

економічних перетворень Гельмута Коля, адже найбільш стійкі зміни 

простежувалися в області роздержавлення
300

. 

В даний період активізувалася «внутрішня міграція», переселення до 

західних земель набуло іншого змісту в 1990-х роках в порівнянні з періодом 

1950-1980 років. Східні німці найбільше переселялись в 1989-1992 роках з 

Саксонії 6275 осіб та Тюрингії 5822 осіб
301

. Тенденція масового переселення 

продовжувалася до 1994 року, після чого відбувся повільний її спад. У 1994 

році було зафіксовано найбільший приріст населення в східних регіонах 

Німеччини за останні 4 роки
302

.  

Складною для уряду Гельмута Коля виявилася проблема зрівняння 

заробітних плат в двох частинах Німеччини. Варто зазначити, що заробітна 

 
                                                           
299

 Романов С. Проблемы и тенденции развития новых федеральных земель 

после объединения Германии: дис. канд. полит. наук/ Романов Сергей 

Леонидович. – Москва, 2000. – С.18. 

300
 Zohlnhöfer R. Die Wirtschaftspolitik der Ära Kohl / R. Zohlnhöfer // Eine 

Analyse der Schlüsselentscheidungen in den Politikfeldern Finanzen, Arbeit und 

Entstaatlichung 1982-1998. – Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2001. – Band 22. – 

S. 371-373. 

301
 Bertram H. Sozialer und demographischer Wandel in den neuen Bundeslandern / 

H. Bertram, S. Leibfried, M-N.Hildegard, O. Niedermayer, G. Trommsdorff. – 

Opladen: Leske + Budrich, 1996. – Band 6. – S. 5. 

302
Cassens I. Die Bevölkerung in Ost und Westdeutschland. Demografische, 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen seit der Wende / I. Cassens, 

M. Luy, S. Rembrandt. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. – S. 

14. 



111 
 

плата в нових федеральних землях з 1991 року почала значно зростати
303

. 

Покращення рівня життя східного німця простежувалося вже протягом 1991 

року. У проміжку між 1991 та 1993 роками соціальне становище 

середньостатистичної сім’ї з дітьми в нових землях поступово наближається до 

рівня західнонімецького, щомісячний дохід становив більше 3000 марок. Якщо 

враховувати попереднє матеріальне становище таких сімей в НДР, то в 

порівнянні їхній дохід збільшився майже втричі. У доповіді Німецького 

Бундестагу «Про становище дітей і молодих людей та розвиток послуг для 

молоді в нових федеральних землях» від 8 грудня 1994 року говорилося про 

зростання позитивних відгуків стосовно розміру заробітної плати. Навіть люди 

з низьким рівнем доходів оцінювали своє фінансове становище значно краще, 

ніж одразу після возз’єднання
304

. Такі твердження є досить суб’єктивними, 

однак враховуючи складне економічне становище в країні, на середину 1990-х 

років склалася значно краща ситуація з оплатою праці в порівнянні з кінцем 

1980-х років. Зростання рівня заробітної плати в східних землях протягом 1990-

1998 років відбувалося з варіацією від 50% до 80% від рівня західної. 

Відповідні зміни в розмірах оплати поступово наближували східнонімецьке 

суспільство до західнонімецьких стандартів. Німецьке видання «Der Spiegel» 

опублікувало статистику, згідно якої відбулося зростання вартості робочої 

сили. В східних федеральних землях вона становила  на 1995 рік – 29,85 марки 
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за годину, в той час як на заході країни дані показники дорівнювали 45,52 
305

. В 

нижній групі доходів їх середній рівень на Сході та Заході Німеччини був 

досить схожими в період трансформації. Щоправда, чим далі вгору по 

сходинках доходів, тим більший розрив спостерігався між старими та новими 

федеральними землями
306

.  

 

Місячна оплата праці (в марках) в ФРН на 1996-1998 рік
307

. 

Рік Працівники в торгівлі,  

кредитуванні,  

комерційному страхуванні 

Працівники 

обробної промисловості 

західні 

землі 

східні 

землі 

Різниця 

захід-

 схід 

західні 

землі 

східні 

землі 

Різниця 

захід-

схід 

Німецькі 

марки 

% Німецькі 

марки 

% 

Разом 

1996 4935 3597 72,9 4330 3265 75,4 

1997 5024 3704 73,7 4387 3332 76,0 
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1998 5142 3799 73,9 4488 3397 75,7 

Чоловіки 

1996 5284 3474 70,9 4519 3364 74,4 

1997 5362 3853 71,9 4572 3435 75,1 

1998 5479 3943 72,0 4674 3501 74,9 

Жінки 

1996 3985 3280 82,3 3257 2594 79,6 

1997 4087 3393 83,0 3313 2667 80,5 

1998 4194 3501 83,5 3403 2763 81,2 

Аналізуючи дані таблиці, досить помітно простежується розрив у рівнях 

оплати праці, який на 1998 рік становив майже 27% між східним та західним 

німцем. Рівень заробітних плат на сході країни значно зріс в порівнянні з 1991 

роком, адже статистичний щорічник ФРН за 1992 рік наводить статистику 

згідно якої заробітна плата східного німця зайнятого в системі страхування на 1 

січня 1991 року становила лише 1565 марок, в той час як західний німець за 

дану роботу отримував 3799 марок
308

. Порівнюючи загальні дані 1991 та 1998 

року виявляється показовим зростання оплати праці в Східній Німеччині на 

прикладі сфери страхування в середньому на 2237 марок, що є досить гарним 

показником. Високий рівень оплати праці не завжди був підтвердженням 

рентабельності виробництва. Скоріш за все таке значне зростання, було 

політикою уряду Німеччини, спрямованою на підтримку населення нових 

земель в складній соціально-економічній ситуації.  
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До низки соціально-економічних перетворень в нових землях належить 

закономірне підписання ФРН Амстердамського договору в 1997 році. 

Пріоритетним питанням в договорі було соціальна забезпеченість та 

захищеність громадян країн-членів. Згідно з принципом субсидіарності 

зайнятість залишалася в ексклюзивній компетенції держав-членів, але 

Амстердамський договір відкрив шлях до більш ефективної координації 

національних політик у сфері розробки стратегії зайнятості, зокрема, сприянні 

становленню кваліфікованої підготовленої та пристосованої до конкуренції 

робочої сили 
309

. Якщо порівнювати східні землі Німеччини з іншими країнами, 

які також пройшли період соціально-економічної трансформації, можна 

зробити висновки, що для німців нових земель даний перехід відбувався значно 

простіше і комфортніше.  

Рубіжною межею став 1994 рік коли планувалися нові вибори канцлера. 

Маючи досвід 4 років реконструкції та перетворень в східних федеральних 

землях, Гельмут Коль зробив низку висновків та оцінив ситуацію більш 

масштабно та всебічно ніж це було в 1990 році. В 1994 році, напередодні 

виборів було сформульовано низку завдань, які уряд зобов’язувався виконати. 

Так лозунгом VI з’їзду ХДС стало «Відновлення Німеччини – забезпечення 

майбутнього»
310

. В спільній державній програмі ХДС та ХСС 1994 року було 

сфокусовано увагу на найгостріших проблемах, що постали перед Німеччиною, 

це зокрема: остаточне подолання поділу між східними та західними німцями; 

створення нових робочих місць; модернізація Німеччини
311

. Досить цікавим 
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фактом було повторне цитування досить розрекламованої фрази Гельмута Коля 

у засобах масової інформації про «квітучі ландшафти», в своїй програмі 

християнські-демократи обіцяли реалізувати амбітну мету канцлера
312

. Варто 

зазначити, що ця політична сила мала досвід ведення політики в східних 

землях, і основні програмні пункти, це були чітко проаналізовані цілі 

виконання яких мало позитивно вплинути на внутрішньодержавний розвиток 

ФРН. Однак обіцянки християнських-демократів мали досить схожий зміст з 

тими, що виголошувала ХДС напередодні виборів 1990 року
313

. З огляду на 

даний факт, можна зробити висновок, що значна частина проблем, що існували 

в 1990 році залишилися і станом на 1994 рік. Результати виборів стали 

підтвердженням довіри громадян уряду Гельмута Коля, адже на виборах 1994 

року коаліція ХДС / ХСС знову здобула перемогу з 41,5% голосів
314

. 

Гасло VI з’їзду ХДС «Відновлення Німеччини» мало дати надію східним 

німцям на остаточне нівелювання відставання нових земель. Державні витрати 

на відновлення Сходу передбачалися досить високі, тож уряд вирішив 

підвищити так званий «податок солідарності», який сплачували західні німці 

для модернізації та відбудови східних федеральних земель від часу 

возз’єднання країни. Всі питання стосовно даного податку були покладені на 

спеціально створений в 1990 році фонд «Німецької єдності»
315

. Протягом 1992-
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1994 років допомога східним федеральним землям становила 2,45 млрд. марок 

на рік
316

. «Пакт солідарності 1» був реформований в 1993 році і розрахований 

до 2004 року. Уряд планував, що такий податок з покращенням загальної 

економічної ситуації на сході країни поступово можна буде зменшити, а з 

часом й скасувати. Однак насправді становище нових земель виявилося гіршим 

і матеріальна підтримка сходу не обмежилася кількома роками, а стала досить 

тривалим процесом. Це сприймалося досить неоднозначно. Німецький 

політолог К. Буттервеге зазначає, що «пакт солідарності» між Заходом та 

Сходом був не соціальним проектом, а навпаки антисоціальним, адже розподіл 

фінансового тягара призвів до додаткових соціальних труднощів, збільшилося 

навантаження на державних службовців і в приватному секторі
317

. Такий 

податок обурював мешканців старих земель, вони не розуміли чому мають 

платити за східних німців. Тим більше, що зрівняння нових земель зі 

стандартами західних відбувалося досить повільно, навіть залучення 

величезних сум не могло вплинути на прискорення вирішення цієї проблеми. 

Гроші, які виділялися для відродження рівня життя східних земель 

залучалися не лише на будівництво та модернізацію інфраструктури земель, 

основна їх частина відразу була залучена на соціальні програми, спрямовані на 

зрівняння рівнів життя двох частин Німеччини. Загалом за твердженням 

німецького історика М. Гьортемакера з цією метою урядом ФРН лише 

протягом 1991-1995 років в Східну Німеччину відправлялися трансфери 106-
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140 млрд. марок щорічно, що загалом складало 615 млрд. марок
318

. Зазначена 

сума значно перевищувала початкові плани уряду ФРН щодо фінансової 

підтримку східних земель. Інвестиції в Східну Німеччину були допомогою 

розрахованою на те, що в майбутньому вони загалом збільшать потенціал та 

конкурентоспроможність Німеччини. Для бюджету ФРН це були суттєві суми, 

тим більше поняття «асигнування» не передбачало повернення таких коштів, це 

була одностороння допомога східним землям. 

Значна частина коштів, що виділяла ФРН для модернізації сходу 

витрачалася у сферу будівництва. Активно відбувалася реставрація старих 

будинків. Східна політика уряду ФРН в сфері будівництва була досить 

успішною. Лише протягом 1991-1992 року з державного бюджету було 

виділено 1,5 млрд марок на таку модернізацію
319

. За даними федерального 

статистичного управління найбільше новобудов в східних землях було здано в 

проміжку 1996-1998 років, це близько 405 тис. 300 квартир
320

.  

Повністю були реконструйовані телефонні комунікації та обладнані 

високотехнологічними деталями, подекуди вони стали кращими, ніж на заході 

країни. Кількість телефонних абонентів за 1990-ті роки зросла з 2 до 7,5 млн. 

Поширилося кабельне телебачення. Було відремонтовано 5,2 тис. км залізниць, 

11 тис. км автострад
321

. 

Майже половина трансферів з заходу витрачалася на соціальні виплати 

східним німцям, зважаючи на те, що система соціального страхування в ФРН в 

1990-х роках суттєво розширилася, а східні землі відтепер жили за законами та 
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нормами ФРН, відповідно мали право на всі соціальні допомоги. В ФРН на 

соціальні програми в 1994 році виділялось на людину 13 тис. німецьких марок 

на рік (для зрівняння – в 1960 році близько 1200 німецьких марок)
322

. 

На фоні економічних перетворень в країні у нових федеральних землях 

відбувалися зміни в освітній системі. Проходила поступова адаптація до 

західнонімецьких стандартів освіти, зокрема відбувалася деідеологізація освіти. 

З масовою «внутрішньою міграцією», скороченням народжуваності, відпала 

потреба у мережі дитячих садочків. Велика частина жінок у зв’язку з 

проблемою безробіття, стали домогосподарками і виховували самі дітей.  

Епоха Гельмута Коля закінчилася в 1998 році, коли на виборах в бундестаг 

більшість отримали соціал-демократи на чолі з Герхардом Шрьодером, 

лідерство тепер перейняла СДПН. На думку російської дослідниці 

Л. Самсонової не було досягнуто цілковитої соціальної ідентифікації «оссі» та 

«вессі» протягом перших років існування возз’єднаної Німеччини
323

. Схожою 

думкою оперує і німецький економіст і політик К.-Х. Пагуе, стверджуючи, що 

ейфорія східних німців, що спостерігалася протягом першого року в 

возз’єднаній країні уже на середину 1990-х років перетворилася на песимізм, 

спричинений невиправданими надіями східняків
324

. Однак німецький дослідник 

М. Гьортемакер стверджує, що хоча обіцянки Гельмута Коля про «квітучі 

ландшафти» на сході країни не були повністю виконані, однак можна вважати, 
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що відбувся значний прогрес
325

. Країна витратила тривалий час для 

нормалізації тієї ситуації, що склалася на початку 1990-х років. Прикладом 

може слугувати статистика задоволеності рівнем життя громадян східних 

земель протягом 1990-1998 років, якщо в 1990 році лише 30% східних німців 

оцінювали своє життя, як добре, то вже в 1998 році їх кількість зросла до 

54%
326

. Умови життя також змінилися на 1990 рік для 48% покращилось, а 

лише 23% були незадоволені, то в 1998 році вже 59% східних німців 

стверджували, що воно покращилося і лише 16% були незадоволені
327

. 

Досить суперечливими були фінансові реформи в нових землях. Обмін 

східних марок на західні відбувався в співвідношенні 1:1 для дітей до 14 років у 

сумі 2000 марок, від 15 років до 59-річного віку у сумі 4000 марок для 60-

річних та старше у сумі 6000 марок. Решта заощаджень східнонімецьких 

громадян була обміняна у співвідношенні 2:1
328

. Обмін, що проводився у 

співвідношенні 1:1 зумовив підвищення курсу східнонімецьких марок 

щонайменше в чотири рази
329

. В результаті було продано 300 млрд. східних 

марок за 180 млрд. конвертованих західних. Таким чином ФРН подарувала 

східним німцям майже 110$ млрд. за тодішнім курсом
330

. Канцлер Німеччини в 

1974-1982 роках, Г. Шмідт називав грошову реформу уряду Гельмута Коля 
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найбільшою помилкою, стверджуючи, що купівельна спроможність східної 

марки становила лише 30% від купівельної спроможності західної
331

. 

Однак проживши вісім років в новій системі ринкової економіки, в період 

уряду Гельмута Коля, значна частина мешканців нових земель все більше 

говорили про те, що шкодують за НДР, оскільки раніше вони почували себе 

більш соціально захищеними. Як пише німецький журнал «Der Spiegel»: 

«Очікування по обидва боки були занадто високі. Нетерпіння на сході, 

невігластво на заході вже давно побудували нову стіну в свідомості»
332

. 

З плином часу, протягом 8 років існування в новому суспільстві з іншими 

нормами, пріоритетами, в ринковій економіці, стало зрозуміло, що східні німці 

переважно виявилися не готовими до успішного перебування в такому 

суспільстві. Вони опинилися в новій системі, де соціальна диференціація 

досить яскраво виявлялася. Декому не вдалося пристосуватися до нових умов 

життя, дана група людей опинилася за межею бідності, щоправда німецькому 

розумінні цього терміну. Ще одним досить вагомим чинником, що вплинув на 

загальні умови адаптації східних німців був перехід від колективістських до 

індивідуалістичних цінностей
333

. 

Возз’єднання Німеччини, якого бажали мешканці двох частин Німеччини, 

а особливо східні німці багатьом принесло розчарування. Очікувався швидкий 

соціально-економічний розвиток нових земель, а для цього потрібен був не 

один десяток років. Більшість східних німців хотіли отримати все і відразу. 

«Ми чекали нового, але вже перевіреного на практиці, прагнули до тієї 

господарської моделі, яка багатьом на Заході навіть тоді здавалася застарілою. 

Альтернатива системи НДР була легкою, але перехід до неї був здійснений 
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занадто швидко – і для економіки і для людських душ»
334

. Дійсно для багатьох 

східних німців життя в возз’єднаній Німеччині стало дещо гіршим, та відсоток 

тих хто був не задоволений становив трохи більше 20%, але решта мала 

позитивні думки стосовно цього питання. Різниця в позиціях мешканців 

східного регіону була ще й в тому, що різні вікові категорії мали різні позиції в 

даному питанні. Для старшого покоління, яке виховувалося в НДР було більш 

зрозумілим їхнє становище оскільки вони могли порівняти його з 1970-1980-ми 

роками. Для молоді такі порівняння не були характерними, їхнє виховання 

випало саме на роки становлення об’єднаної держави, і вона була переважно 

задоволеною тією атмосферою суспільних відносин, які існували в ФРН в 1990-

ті роки. Лише одна позиція була характерною для всіх вікових категорій, це 

розуміння того, що вони відрізняються від західних німців, і передусім в 

матеріальному становищі
335

. 

Таким чином зі всього вище проаналізованого можна зробити наступні 

висновки та узагальнення. Східні федеральні землі Німеччини опинилися в 

схожій ситуації, як і інші держави, які мали процес трансформації, так званого 

«перехідного періоду». Особливістю німецької трансформації стало те, що 

методика, яку використовував уряд Гельмута Коля не завжди була дієвою, і не 

завжди знаходила підтримку в східнонімецькому суспільстві. Східні німці на 

практиці досить часто не сприймали західнонімецьку модель розвитку 

суспільства, яка йшла в розріз з принципами на яких було виховане населення 

нових земель. Низка прорахунків допущених у веденні внутрішньої політики 

негативно вплинула на подальший розвиток старих та нових земель Німеччини. 

Проте втілення системних змін християнськими демократами на сході країни 

мало більше позитивних наслідків для соціального становища населення й для 

соціально-економічного розвитку цих земель загалом. 
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Перехід східнонімецьких земель на основні норми ФРН був здійснений 

досить швидко. Однак процес перенесення основних правових норм був досить 

неоднозначним. Загальна приватизація, визнання неконкурентноспроможності 

багатьох підприємств та їх закриття зрештою мали наслідком складні 

структурні зміни для сходу країни. Щоправда водночас відбувалося виділення 

величезних фінансових трансферів для відбудови та трансформації 

інфраструктури нових земель.  

Причини нестабільної економічної та відповідно соціальної ситуації 

полягали не лише в певних прорахунках ведення політики урядом Німеччини. 

Досить значний вплив мали різні стартові можливості в 1990-х роках поміж 

східних та західних німців, зокрема поміж молоді. Першопочатково вони 

планували великі перспективи у кар’єрному рості, на практиці, однак їхні 

очікування були реалізовані не в повній мірі. В економічному секторі все ще 

був присутнім відголос планової економіки, який гальмував розвиток вільної 

конкуренції в нових землях. Загалом для уряду Гельмута Коля (1990-1998 

років) була характерна концепція прискореного розвитку східних земель, що в 

свою чергу спричинило гальмування розвитку заходу, через певний 

перерозподіл ресурсів між ними. 

Загальні умови життя в нових реаліях в порівняння з колишньою НДР все 

ж помітно покращилася. Саме 1990-ті роки стали переломним періодом не 

лише у трансформації соціально-економічної та політичної, але і культурної 

сфери життя німецького суспільства. Особливо успішні зміни на краще 

простежувалися в період з 1993 – 1998 років. В цей час кількість східних 

німців, які були задоволені своїм матеріальним становищем та умовами життя 

значно зросла і становила більше 50%, що свідчить про результативність 

соціально-економічної політики Гельмута Коля.  

Водночас досить стримане сприйняття східних німців західними 

залишалося. Перші в свою чергу вважали, що їх сусіди живуть в кращих умовах 

та мають кращі можливості. В дійсності контраст в умовах життя східних та 
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західних німців дійсно простежувався, та не в таких масштабах, як це 

сприймали громадяни нових земель.  

Загалом можна стверджувати, що внутрішня політика Гельмута Коля, в 

1990-х роках була зосереджена передусім на досягненні німецької єдності та 

мала низку, як досягнень, так і прорахунків. Проблема безробіття, яка існувала 

протягом канцлерської діяльності Гельмута Коля, так і залишилася не 

вирішеною. Проте вдалося досягнути в цьому питанні позитивної динаміки. 

Були досягнуті успіхи на споживчому рівні, адже більшість громадян східних 

земель мали нові телевізори, стаціонарні телефони та інші товари, які в НДР 

вважалися дефіцитними.  
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РОЗДІЛ IV. 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА Г.ШРЬОДЕРА (1998-2005 РР.) 

 

4.1. Соціальна політика першого уряду канцлера Г. Шрьодера 1998-

2001 рр. 

 

Канцлеру Гельмуту Колю протягом 1990-1998 років трансформаційної 

соціальної політики вдалося досягти помітних позитивних результатів в 

зрівнянні рівнів життя громадян східних та західних земель, однак варто 

зауважити, що даний процес залишався не завершеним. Вирішення проблеми 

соціального зрівняння рівнів життя східних німців з західними потребувало 

кількох десятиліть. Вибори до бундестагу, які були заплановані на весну 1998 

року мали вирішити подальшу долю зокрема й соціальної політики щодо 

східних німців, адже зміна влади зумовила б внутрішньополітичні реформи в 

Німеччині. Вже перед виборами 1998 року стало зрозуміло, що Гельмут Коль 

не мав такої сильної підтримки з боку населення, як це було на попередніх 

виборах 2 грудня 1990 року. В цій політичній боротьбі значну конкуренцію 

ХДС склала СДПН. 

СДПН була однією з найбільших та найвпливовіших партій Німеччини. 

Основне завдання цієї політичної сили її представники вбачали в розширенні 

системи соціального страхування та соціального захисту німецьких громадян. 

Дана політична сила, проаналізувавши свої прорахунки на виборах в 1990 та 

1994 роках, вирішила обрати нову тактику у виборчій гонці, головний наголос 

був зроблений на проблемних східних землях Німеччини. СДПН, 

зосереджуючи головну увагу на новоприєднаних територіях, мала на меті 

розширити коло прихильників соціал-демократії з боку східних німців.   

Основна програма соціал-демократів, яка була прийнята в грудні 1989 

року та доповнена поправками 17 квітня 1998 року проголошувала основні 
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цінності демократичного соціалізму: свобода, справедливість та солідарність
336

. 

Загалом за вищезгаданою програмою соціал-демократи мали на меті не просто 

оновлення попередніх напрацювань, а їх вдосконалення та створення нових 

проектів розвитку суспільства. Поряд з тим соціал-демократи виокремили 

основну лінію партії, яка передбачала прогрес в суспільстві, де наголос 

зроблений не на кількість, а на якість, що як результат має бути отримано більш 

високу якість життя
337

. 

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. Російський дослідник Б. Орлов зазначає, 

що Герхард Шрьодер розрив у рівнях соціального розвитку Сходу та Заходу 

Німеччини планував скоротити за допомогою: модернізації засобів сполучення, 

розвитком мережі вищої школи і дослідницьких центрів, покращенням 

житлового будівництва, вдосконаленням професійної освіти
338

. У 

передвиборчій програмі соціал-демократів 1998 року під назвою «Робота, 

інновації та справедливість»
339

 був намічений новий шлях розвитку німецького 

суспільства, відмінний від того що існував раніше. Соціал-демократи 

наголошували на тому, що Німеччині необхідна зміна політичної сили, адже 

настав час продемонструвати низку якісно нових соціально-економічних 
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перетворень
340

. Головне гасло німецького канцлера від соціал-демократів, яке 

було проголошене напередодні виборів 1998 року і про яке сам канцлер згадує 

в своїх мемуарах «ми не будемо все робити інакше, але ми зробимо краще»
341

 .   

У документі «Робота, інновації та справедливість» значне місце займали 

питання східнонімецьких земель. Окремим розділом під назвою «Виконання 

внутрішньої єдності: новий шанс для Східної Німеччини»
342

 розглянуто основні 

дії соціал-демократів на шляху до завершення внутрішньої єдності країни. 

Окремим пунктом було виділено 10 програмних позицій соціал-демократів під 

назвою «Майбутнє Сходу», що передбачали: 

1) надійне продовження політики фінансування в будівництво промислової 

бази; 

2) розширення східнонімецьких дослідницьких структур; 

3) активна політика на ринку праці та покращення освітньої підготовки кадрів; 

4) спеціальна програма «інноваційного середнього класу»; 

5) збільшення фінансування на розвиток східнонімецьких компаній; 

6) покращення ефективності організації східнонімецької зовнішньої торгівлі; 

7) удосконалення державних програм по розвитку інфраструктури; 

8) стійка основа для розвитку сільського господарства та сільських районів
343

. 

Східні землі, які вже протягом 8 років були цілісною складовою ФРН ще 

зберегли традицію, що існувала в період існування НДР, за якої перевага 

надавалася тому чи іншому лідеру, а не політичній силі. За попередніми 
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офіційними результатами парламентських виборів, що відбулися у ФРН 27 

вересня СДПН здобула 40,9% голосів, в той час як основні суперники 

християнські-демократи отримали лише 28,4%
344

. Значна підтримка соціал-

демократів населенням пояснюється передусім чітко сформульованими 

програмними ідеями, що в політичній гонці стали безпрограшними. В даному 

контексті варто відмітити Партію демократичного соціалізму (надалі в тесті 

ПДС), яка також користувалася авторитетом серед східних німців. Як, відмітив 

німецько-французький політолог П. Мореу, ПДС з об’єднанням Німеччини, 

переродилася в регіональну партію, представляючи інтереси східних німців
345

. 

Попередні офіційні результати парламентських виборів 

27 вересня 1998 року в ФРН
346

 

Назва 

партії 

СДПН – 

Соціал-

демокра-

тична 

партія 

Німеччини 

Християнсько-

демократичний 

союз 

Німеччини – 

ХДС 

ХСС –

Християн-

сько -

соціальний 

союз в 

Баварії 

Союз 

90/Зелені 

ПДС – Партія 

демократич-

ного 

соціалізму 

Кі-ть 40,6% 28,4% 6,7% 6,7% 5,1% 
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У жовтні 1998 року була утворена коаліція СДПН з Союз 90/Зелені 

(надалі в тексті Зелена партія)
347

. Новим, сьомим канцлером ФРН став лідер 

соціал-демократів – Герхард Шрьодер. До цього часу він був прем’єр-міністром 

Нижньої Саксонії, що в подальшій політичній кар’єрі зіграло значну роль. 

Обранню Герхарда Шрьодера канцлером ФРН також сприяла його ораторська 

майстерність і, звичайно, правильне і чітке формулювання подальших 

державних планів та механізмів їх реалізації. 

Новоутворену коаліцію СДПН та Зелену партію досить часто називають 

червоно-зеленою. Рішення Герхарда Шрьодера про утворення коаліційного 

уряду варто сприймати більше як прагматичний крок, адже програмні ідеї двох 

вищезазначених партій були не зовсім схожими. Партія зелених висувала дещо 

відмінне бачення пріоритетів, зокрема: 

1) проведенні екологічної модернізації з соціальними аспектами; 

2) створення перспективних і стійких робочих місць; 

3) екологічна стійкість; 

4) рівномірний розподіл праці та більш рівна оплата праці
348

. 

Ноовообраний сьомий канцлер прагнув налагодити контакт з партіями, 

які б стали корисними в майбутньому. Найкращим варіантом і стала Зелена 

партія, яка на той час не мала значного впливу в політичних колах. Однак 

поряд з превалюючим становищем соціал-демократів в коаліції, як 

зазначивміністр закордонних справ ФРН 1998-2005 років Йошка Фішер, Зелена 

партія була набагато структурованішою ніж соціал-демократи
349
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СДПН отримала значну кількість голосів і в східних землях. Найбільше 

прихильність цій політичній силі було висловлено в Бранденбургзі – 43,5% від 

загальної кількості голосів, в той час як найменшу активність в цьому виявила 

Саксонія – 29,1%
350

. Загалом східнонімецький електорат віддав 40,2% голосів за 

соціал-демократів, в той час як за ХДС/ХСС проголосувало всього лише 

21,9%
351

. Це говорить, про те, що СДПН користувалася авторитетом серед 

населення, і результат виборів був показником рівня довіри до нової провладної 

політичної сили. Ще однією причиною перемоги соціал-демократів на виборах 

була незадоволеність населення політикою християнських демократів в період 

канцлерства Гельмута Коля.  

У кожному суспільстві від нової політичної сили, яка приходить до влади, 

очікують якісно нових перетворень, які в результаті мали стати стимулом для 

зростання рівня життя населення. В даному випадку німецьке населення не 

стало виключенням і висловило свій кредит довіри соціал-демократам, який 

вони мали в майбутньому виправдати.  

У коаліційній угоді між СДПН та Зеленими від жовтня 1998 року 

обіцялося протягом 4 наступних років покращення внутрішньої системи 

німецького суспільства: соціальну справедливість; сприяння зростанню нових 

робочих місць. Зниження безробіття стало головним завданням нового уряду, у 

цьому і мала полягати розв’язка вирішення економічних, фінансових і 
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соціальних проблем у ФРН
352

. Для прикладу з цього приводу можна зацитувати 

гасло соціал-демократів в 1997 році напередодні виборів: «Ми будемо 

фінансувати роботу замість безробіття»
353

. Варто зазначити, що такого роду 

гасло було досить схвально сприйняте виборцями. 

У даній угоді наголошувалося на таких заходах, як потужне 

будівництво
354

, що також передбачало і реконструкцію житлового фонду; 

стабілізація активної політики на ринку праці; створення умов для розвитку 

сільського господарства
355

, що в свою чергу покращило б економічне 

становище східних земель. 

Не менш важливим перетворенням, яке планував новий уряд, була 

податкова реформа. Вона передбачала зниження ставки прибуткового податку. 

Перевага у майбутньому надавалася дрібному та середньому бізнесу, завдяки 

якому мала зрости кількість робочих місць, що в свою чергу покращило б 
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ситуацію на ринку праці. Дану позицію висловлював Герхард Шрьодер, однак 

не всі члени СДПН погоджувалися з нею
356

.  

В інтерв’ю німецькому журналу «Der Spiegel» Герхард Шрьодер на 

запитання «Чи могли б ви назвати три конкретних напрямки своєї політики, які 

ви плануєте змінити в перші 100 днів при владі?», відповів досить лаконічно і 

зрозуміло: «Ми наголосили, що будемо лише корегувати питання в галузі 

охорони здоров’я та пенсійного забезпечення»
357

. Передбачалося часткове 

реформування німецького суспільства. Головним завданням стало визначення 

основних пріоритетів та інституційну модернізацію
358

. Перша половина жовтня 

1998 року пройшла в форматі постійних зустрічей та обговорень коаліційним 

урядом основних соціально-економічних проблемних питань німецького 

суспільства. Обговорювалися питання боротьби з безробіттям, податкова та 

фінансова політика, а також загальні питання реформування соціальної 

політики
359

.  

Підходи Герхарда Шрьодера до вирішення соціальних проблем поділяли 

не всі представники його партії. Особливе незадоволення програмою 

трансформації нового канцлера висловлював міністр фінансів ФРН Оскар 
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Лафонтен. Його позиції грунтувалися на принципах соціальної справедливості, 

а також переважаючої ролі держави в справах економічного розвитку
360

.За 

переконаннями міністра фінансів новий канцлер, отримавши повноваження, 

значно відхилився від своїх передвиборчих обіцянок в галузі соціального 

розвитку. В результаті Оскар Лафонтен пішов у відставку в 1999 році, 

обґрунтувавши це рішення таким чином: «Вирішальним для моєї відставки 

було те, що Герхард Шрьодер володіє мандатом виборців, а соціально-

демократичний голова партії не може піти на полеміку з соціал-демократичним 

канцлером»
361

. 

Герхард Шрьодер ще в своїй передвиборній компанії наголошував на 

необхідності проведення низки реформ в німецькому суспільстві. Східні землі 

все ще потребували багатомільйонних капіталовкладень в соціальні програми.  

Настав зовсім інший період історії Німеччини, з новими підходами до 

вирішення нагальних внутрішньодержавних проблем шляхом реалізації 

намічених реформ уряду Герхарда Шрьодера. Вони мали змінити 

функціонування соціальної системи ФРН в якісно новий бік. Важливим фактом 

програмних ідеї соціал-демократів, стало те, що початково планувалося 

розгорнуте фінансування соціальних виплат, яке з часом мало скорочуватися, і 

все більшого поширення набувало поняття «соціальної солідарності»
362

. Дане 

поняття досить широко дослідив французький соціолог і філософ Е. Дюркгейм. 

Соціальна солідарність викликана перш за все почуттям симпатії до 
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близьких
363

.Дане поняття було характерним і для ФРН, де з часу возз’єднання 

східних та західних земель простежувався процес поступового зближення та 

сприйняття між громадянами федеральних земель. 

Для Східної Німеччини, в якій і досі переважав стиль життя, притаманний 

для колишньої НДР було не простим випробуванням пристосуватися до нових 

соціальних умов. Федеральний уряд Німеччини здійснював низку заходів, аби 

німці мали повноцінний соціальний захист. На 1998 рік більше 2,88 мільйонів 

осіб в 1,5 мільйонах сімей отримували соціальні виплати, це відповідало 3,5% 

населення
364

. 

Новий уряд прагнув більш активно заохочувати молодь обирати 

професію, яка користується попитом на ринку праці. В кінці 1990 років набула 

поширення тенденція дефіциту кадрів у важливих галузях економіки, 

особливоце стосувалося сфери інформаційних технологій
365

. Інформаційний 

розвиток суспільства потребував значно більшої кількості працюючих в даній 

галузі. Така ситуація водночас потребувала скорочення підготовки фахівців для 

професій, які на той час вже не користувалися попитом у ФРН, відповідно 

затрати держави в дану сферу теж мали б скорочуватися.  

Маючи бажання покращувати і вдосконалювати соціально-економічну 

систему держави, і більшою мірою це стосувалося східних земель, новий ряд 

ФРН досить активно розпочав поступове втілення програмних обіцянок. У 

реальному житті всі обіцянки, що до цього часу існували лише на папері, стали 

досить обтяжливими для уряду у їх втіленні в життя. Червоно-зелена коаліція 
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зустрілася з найбільшою проблемою, яка супроводжувала її до кінця 

перебування при владі – це спадок Гельмута Коля, передусім державний 

великий борг, різноманіття соціальних виплат, що обтяжували державний 

бюджет.  

Проблема безробіття продовжувала існувати і в 1998 році. Одна з причин 

такого становище залишалася сталою ще з часів НДР – це була міграція зі 

східних земель до західних. Мешканці східних земель в пошуках роботи 

продовжували переїздити на територію західних земель, тим самим створюючи 

конкуренцію в цій частині країни.  

Варто зазначити той факт, що найбільш мобільним населенням в східній 

Німеччині була саме молодь
366

. На території колишньої НДР тоді мешкало 

всього 15 млн. осіб, тут було зосереджено лише 6% промислових потужностей і 

вироблялося 11% валового соціального продукту ФРН
367

. З такими 

показниками уряду потрібно було негайно реагувати та розробляти нові 

підходи до вирішення проблеми, аби заохочувати молодь та громадян 

працюючого віку влаштовуватися на роботу в східних федеральних землях.  

Проблему безробіття Герхард Шрьодер спробував вирішити завдяки 

створенню «Союзу за працю»
368

, про його зміст стало відомо ще до обрання 

федерального канцлера. Це свідчить про те, що цей політик був переконаний у 

своїй перемозі і вже формував подальший план розвитку країни. Політика 
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попередника Герхарда Шрьодера щодо підтримки безробітних дещо змінилася 

внаслідок скорочення цих державних соціальних витрат. Хоча за концепцією 

соціал-демократів все мало бути навпаки, що слугує підтвердженням того, що 

основні ідеї партії суперечили тій діяльності, яку розпочав новий канцлер. Це 

був парадокс в німецькій політиці, що дозволяє говорити про те, що концепції 

СДПН поступово змінилися.  

Створений «Союз за працю» об’єднував головним чином підприємців, 

профспілки, тобто тих хто так і чи інакше мав справу з економічним сектором. 

Основна мета даного союзу полягала у вирішення проблем на ринку праці 

ФРН. Герхард Шрьодер у своїх спогадах говорить про те, що він «намагався 

створити нову форму взаємодії для роботодавців і найманих робітників»
369

. 

В. Рістер, міністр праці і соціальних справ особисто поставив під свій контроль 

виконання цього завдання. За короткий термін більше 63 тис. осіб у 

відповідності з цією програмою отримали пропозиції по працевлаштуванню і 

5,8 тис. розпочали навчання за професіями, які користувалися попитом
370

. 

Нововведенням стало збільшення кількості робочих місць у сфері торгівлі, 

послуг. У порівнянні з політикою Гельмута Коля у даній сфері у відсотковому 

співвідношенні їх кількість зросла більш як на 20%. Однак загальні показники 

безробіття по всій Німеччині все ще залишалися високими. Доречним в даному 

контексті буде згадати впровадження урядом Герхарада Шрьодера закону від 

2001 року про неповний робочий день та закон тимчасової зайнятості. Згідно з 

даними документами, основною метою цих заходів: «Заохочення роботи з 
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неповною зайнятістю, щоб визначити умови допустимі для термінових 

контрактів та недопущення дискримінації щодо неповного робочого часу і 

тимчасових працівників»
371

.   

Як зазначено в соціальному звіті бундестагу від 2001 року кількість 

безробітних протягом 1998-2001 років дещо скоротилася, зокрема в східних 

федеральних землях. У 2000 та 2001 роках вона становила 2,29 млн. осіб та 2,24 

млн. осіб
372

. Якщо порівнювати загальну ситуацію на ринку праці протягом 

1998-2002 років, у відсотковому співвідношенні рівень безробіття з 1998 до 

2002 років зменшився приблизно на 2%, однак з 2002 року відбувся різкий 

стрибок у зростанні кількості осіб, що не мали роботи. В нових землях ситуація 

була гіршою, тут кількість непрацюючих значно перевищувала показники 

західних земель. Старі механізми вирішення існуючих проблемна ринку праці 

були не досить ефективними. Цікаве порівняння у своїй роботі висвітлює 

український історик А. Мартинов, порівнюючи вирішення проблеми безробіття 

у Німеччині та Франції. Уряд Герхарда Шрьодера не пішов шляхом 

соціалістичного уряду Франції на чолі з Л. Жоспеном, який вирішував 

проблему скорочення безробіття за рахунок скорочення робочого тижня
373

. 

Застосування відповідного методу в Німеччини не мало б ефективності. 

Однак все ще залишалася 5 мільйонна армія безробітних на території всієї  

ФРН, яку ще в 1997 року прогнозували експерти німецької газети «Die Zeit»
374

. 
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Безробіття в ФРН, мало різні прояви та характеристики в різні періоди часу. 

Так на початку ХХІ століття дане соціальне явище можна назвати технічним. В 

умовах коли кількість виробленої продукції на одного працівника зростала, 

стало нерентабельним залучення великої кількості осіб на підприємства, і в 

свою чергу це призвело до скорочення робочих місць. Відтак, зокрема доктор 

історичних наук А. Мартинов наголошує на тому, що безробіття в ФРН мало 

саме технічний характер
375

. 

Явище безробіття було досить поширеним серед молоді новоприєднаних 

земель. У дослідженні відомого німецького економіста Х-В. Зінна зазначається 

статистика непрацюючої молоді в містах Хемніц (місто в Саксонії) та 

Штральзунді (місто розташоване в землі Мекленбург-Передня Померанія), в 

першому безробіття становило 15%, в другому 18% на 2002 рік
376

. Різниця у 

відсотковому співвідношенні пояснюється більшою розвиненістю землі 

Саксонія в економічному сенсі. 

Помітні зрушення відбулися завдяки соціальній програмі «Союз за 

працю» щодо оплати праці. З 1 квітня 1999 року була введена мінімальна 

оплата праці в розмірі 630 марок на місяць
377

. Існували твердження, що 

протягом 1990-х років середній рівень оплати праці на сході становив майже 

90% від західнонімецького рівня
378

. На нашу думку більш реальним був розмір 
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близько 80% заробітної плати на сході від відповідного показника на заході на 

початок 2000 років. Подолання проблем на ринку праці включало в себе і 

покращення умов праці. Нелегальне працевлаштування стало жорстко 

контролюватися урядом червоно-зеленої коаліції і передбачало покарання у 

вигляді штрафів, а в деяких випадках особи, які порушували законодавство 

притягувалися до кримінальної відповідальності. Поряд з цим новий уряд 

рішуче виступав проти зловживання зайнятістю неповнолітніх
379

.  

Відбувалося активне фінансування і розширення застосування нових 

високотехнологічних професій. Для громадян східних земель Німеччини така 

програма була досить корисною, підвищення кваліфікаційного рівня в 

більшості випадків було запорукою успіху у пошуку високооплачуваної 

роботи. Відповідно до «Союзу за працю» поширення набували додаткові 

кваліфікації, які були сертифікованими
380

. Федеральний уряд брав на себе 

зобов’язання всіляко сприяти вдосконаленню професійного розвитку німецьких 

громадян. Це була програма зворотньої дії, яку можна порівняти з 

інвестиційними схемами в економіці, які в кінцевому результаті приносять 

дохід. У даному випадку ситуація досить схожа, спочатку держава вкладає 

кошти в навчання нових спеціалістів, і як результат отримує нове покоління з 

новими ідеями та підходами до вирішення нагальних суспільних проблем. Тому 

стає зрозумілою мотивація Герхарда Шрьодера, яка полягала в тому аби не 
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просто більше оподаткувати підприємця задля вирішення соціальних потреб, а 

навпаки створювати йому сприятливі умови для розвитку бізнесу
381

. 

У політиці нового уряду перевага надавалася сприянню дрібному та 

середньому бізнесу, оскільки це створювало умови для збільшення кількості 

робочих місць. Саме підприємства такого спрямування забезпечували 

робочими місцями 80% працюючих німецьких громадян. До того ж якщо на 

великих підприємствах створення робочого місця коштувало 250 тис. марок, то 

на дрібних та середніх – лише в 6500 марок
382

. Відповідно стає зрозумілим, 

чому канцлер надавав перевагу вищезгаданим видам підприємницької 

діяльності, адже за таких умов у виграші залишалися і держава, і підприємець. 

Герхард Шрьодер бачив в цьому головний рушійний метод боротьби з 

безробіттям в двох частинах Німеччини. Адже кожен хто відкривав власну 

справу, мав право на отримання допомоги з боку держави, розмір таких виплат 

безпосередньо залежав від доходів того чи іншого підприємця. Такі виплати не 

могли перевищувати терміну більше трьох років і надавалися у розмірі до 500 

євро на місяць. Це був досить ефективний спосіб для створення нових робочих 

місць завдяки власне розвитку дрібного та середнього бізнесу в Німеччині. 

У кінці 1990-х років Герхардом Шрьодером та лідером британських 

лейбористів Тоні Блером був підписаний маніфест «Шлях вперед для соціал-

демократів Європи»
383

, який мав безпосередній вплив на подальший суспільний 

розвиток східних федеральних земель. В документі наголошувалося, що 

головним було зміцнення політики та обмін корисним досвідом у справі 
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ведення державних справ
384

. Ідеї двох політиків щодо перетворень в державі 

перекликалися. Герхард Шрьодер в своїх мемуарах так пояснює суть цього 

маніфесту для німецького суспільства: «Це була спроба сформувати одну 

зважену відповідь на два важливі для нашого часу виклики – демографічні 

зміни суспільства і процес глобалізації»
385

.  

Не випадково у вищезгаданому документі зверталася увага на 

демографічне питання, адже негативні тенденції в цій сфері стали для ФРН 

досить характерним явищем. Особливо гостро демографічна проблема постала 

в східних федеральних землях. Німецький дослідник К. Лайперт у своїй праці 

опублікував статистичні дані згідно яких на початку ХХІ століття значно 

скоротився рівень народжуваності на сході країни. Для прикладу в Саксонії на 

2000 рік він становив 1,27 дітей на одну жінку, що досить далеко від так 

званого «рівня відтворення», що складав 2,1 дітей
386

.   

Маніфест «Шлях вперед для соціал-демократів Європи» став свого роду 

новою програмою СДПН. Основні його завдання полягали в наступному: 

1) доля державних  витрат на соціальне страхування та перетворення в сфері 

соціальних послуг значно скорочувалася; 

2) діяльність державних органів у сфері соціально-економічного розвитку 

зменшувалася; 

 
                                                           
384

 Blair Т. Schröder G. Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten. – Bonn, 

1999. – S. 1. 

385
 Шрёдер Г. Решения. Моя жизнь в политике / Г. Шрёдер / пер. c нем. 

Г. Леоновой. – М.: Издательство «Европа», 2007. – С. 270-271. 

386
Leipert Gh. Demographie und Wohlstand.Neuer Stellenwert für Familie in 

Wirtschaft und Gesellschaft / Gh.Leipert. – Opladen: Leske &Budrich, 2003. – 

S. 111. 



141 
 

3) соціальна справедливість, свобода та рівність
387

. 

Вищезгадані програмні ідеї у перспективі мали стати основою для 

програми соціальних перетворень в Німеччині. У документі зокрема 

наголошувалося, що в майбутньому соціал-демократи мали виробити якісно 

нові підходи та програми, які б відповідали сучасності і мали популярність. 

Початково за ідеєю даного документу потрібно було зменшити загальні витрати 

держави. Державне втручання в соціально-економічну сферу суспільства мало 

скоротитися, що в свою чергу покращило б співпрацю працівників та 

представників приватних підприємств. Як зазначав німецький дослідник 

Г. Шульце, готовність німецького уряду до реформ на початку 1990-х років у 

всіх сферах німецького суспільства, через 10 років вже повністю зникла
388

.  

Пенсійне забезпечення в ХХІ столітті теж піддалося структурним змінам. 

У рамках закону про бюджетну консолідацію 1999 року було вирішено в 2000 і 

2001 роках пенсії не зрівнювати з рівнем заробітної плати, а лише збільшити у 

відповідності з ростом цін. 

Загострення демографічної ситуації, зокрема старіння населення на 

початку ХХІ століття безпосередньо вплинуло на перетворення в системі 

пенсійного страхування. Половина жінок у віці 55 років і старше жили самі, до 

їх числа можна зарахувати і вдів. Також з возз’єднанням країни значно зросла 

кількість осіб, які претендували на державну пенсію. Це все було великим 

тягарем для працюючих. Адже громадяни Німеччини несли подвійний тягар 

соціальних внесків до пенсійних фондів оскільки лише внески підприємств та 

власне самих працівників були основними засобами поповнення пенсійних 

фондів. А в умовах, що склалися на початку ХХІ століття, коли кількість 
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отримувачів пенсій зросла, потрібно було шукати альтернативу такій не надто 

перспективній системі. В країні народжуваність знижувалася, середній рівень 

життя в Німеччині становив близько 74 роки у чоловіків і 80 років у жінок. Так 

станом на 1999 рік кількість пенсіонерів становила 18,5 мільйонів
389

. Якщо 

звернутися до детальнішої статистики то досить показовими у контексті 

зрушення соціальної рівноваги між різними віковими категоріями виступають 

саме східні федеральні землі. 

Кількість пенсіонерів на 1000 працюючих 

у східних федеральних землях на 1998 рік.
390

 

Бранденбург Саксонія Саксонія-

Анхальт 

Мекленбург 

Передня 

Померанія 

Тюрінгія 

161 58 96 82 109 

 

Вирішення питань пенсійного забезпечення початково було покладено на 

міністра праці і соціального забезпечення у 1998-2002 роках Вальтера Рістера. 

У подальшому стало звичним називати пенсійну реформу, яка проводилася в 

ФРН на початку 2000-х років – пенсія Рістера. За словами Герхарда Шрьодера: 

«працюючи над пенсійною реформою, вони прагнули по можливості тримати 

опозицію в одному кораблі з собою»
391

. Коаліційний уряд враховуючи всі 
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думки членів коаліції, зійшовся на тому що варто скасувати демографічний 

принцип, який діяв до цього часу, і розробити нову пенсійну концепцію.  

У перший період канцлерства Герхарада Шрьодера значна увага 

приділялась сімейній політиці. Новий канцлер обіцяв створити сприятливі 

умови для батьків-одинаків і сімей з інвалідами. Сім’я знаходилася під 

постійним захистом державних органів. З огляду на це, не дивним виявився 

факт зазначений в заяві канцлера від 18 квітня 2002 року у Бундестазі, що уряд 

збільшив кількість витрат на сімейну політику на 13 млрд. євро, що в загальній 

сумі становило 53 млрд. євро на рік
392

.  

У період канцлерства Герхарда Шрьодера справами сім’ї, дітей та молоді 

займалася Христина Бергман, вона була міністром у справах сім’ї в період 

функціонування першого кабінету Герхарада Шрьодера (1998-2002 роки). 

Перші кроки на шляху до покращення соціального становища сім’ї в ФРН були 

помітними вже з 1999 року, коли 1 січня 1999 року виплати на першу та другу 

дитину були збільшені з 220 марок до 250 марок
393

, у 2002 році вони знову 

зросли і становили 260 марок
394

. Як ще однин крок в своїй політиці, 

Х. Бергманн планувала розширення послуг по догляду дітей в дитячих 

садочках.  
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У ФРН загалом нараховувалося близько 13 мільйонів сімей з дітьми в 

яких загалом нараховувалося 46 мільйонів осіб
395

. Зросла кількість дітей, які 

виховувалися одним членом сім’ї. В нових землях кількість таких сімей 

становила на початку ХХІ століття більше 30%, це більш як вдвічі більше, ніж у 

сусідів на заході. У зв’язку з тим, що кількість розлучень за останні роки 

зростала, збільшувалася і кількість не повних сімей, як це було і при канцлері 

Гельмуті Колі. Вони, як і раніше, потребували матеріальної підтримки держави. 

Наступними кроками уряду Герхарда Шрьодера в сфері сімейної політики 

стала низка законів, які в перспективі мали покращити матеріальне становище 

сімей на всій території ФРН. У грудні 2000 року був прийнятий закон про 

допомогу та відпустку по догляду за дитиною
396

. Позитивним моментом даного 

закону стало продовження терміну так званої «батьківської відпустки» для 

одного з батьків, тепер вона замінювалася на відпустки по догляду за дитиною. 

Багато родин мали можливість поєднувати роботу та вихованням дітей, 

оскільки держава надавала можливість брати відпустку по догляду як батькові, 

так матері, і був можливим варіант чергування. 

На початку 1999 року уряд Герхарда Шрьодера також запустив нову 

соціальну програму «Жінки та робота»
397

. Її суть полягала в рівномірній участі 

жінок, як на постійній роботі, так і в житті суспільства. Для жінок 

створювалося сприяння з боку держави у досягненні кар’єрного росту, це 

загалом була професійна інтеграція жінок в систему бізнесу.  
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Політика економії Герхарда Шрьодера на соціальних програмах не була 

повністю проведена. У праці А. Мартинова зокрема зазначено, що протягом 

1998-2001 років червоно-зелена коаліція витратила близько 44 млрд. німецьких 

марок на створення нових робочих місць
398

. Політику економії державного 

бюджету підтримував міністр фінансів Ганс Айхель. Основне завдання він 

вбачав в жорсткій бюджетній політиці, яка мала стати притаманною ідеєю для 

всіх представників соціал-демократичного переконання. Різке скорочення 

витрат на соціальну сферу розвитку суспільства було не можливим в даний 

період, адже східні землі в цей час потребували значної соціальної допомоги з 

боку держави. 

Діяльність першого уряду Герхарда Шрьодера (1998-2002 років) не мала 

наслідком кардинально нові зміни, які б покращили становища східних 

федеральних земель. Сам Герхард Шрьодер визнавав, що він не зумів виконати 

всі передвиборчі обіцянки, основну причину цього він пояснював важким 

економічним становищем країни, яка мала великі кредити, зроблені ще за 

Гельмута Коля
399

. Кризові явища в економіці ФРН в кінці 1990-х років дійсно 

суттєво впливали на загальну внутрішню ситуацію країни, що включало і 

соціальну сферу, яка все ще потребувала реформування. Поряд з тим, доказом 

незначних позитивних зрушень слугує зростання матеріального забезпечення 

сімей. Так статистичний щорічник ФРН опублікував дані забезпеченості 

товарами сімей станом на 1 січня 2002 року, згідно якого зі 100 господарств на 

сході країни 70,2% мали свій автомобіль, 40,2 % мали посудомиючі машини
400

. 
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Поряд з тим коаліційний уряд здійснив низку спроб створення 

ефективного механізму у боротьбі з безробіттям. Щоправда, закон 2001 року 

про неповний робочий день, що був покликаний скоротити кількість 

безробітних теж не був досконалим. Дане нововведення відповідно урядових 

прогнозів мало покращити ситуацію з працевлаштуванням, однак в перспективі 

це виявилося механізмом зворотної дії, оскільки забирало робочі місця у тих 

хто працював на основній роботі. Напередодні федеральних виборів в 2002 році 

соціал-демократи змушені були визнати, що їхня передвиборча програма не 

була реалізована повною мірою, занадто висока планка була поставлена в 

реформуванні німецького суспільства і східних земель зокрема. 

 

4.2. Соціальні перетворення в період другого уряду Г. Шрьодера  

2002 – 2005 рр. 

 

Напередодні виборів до парламенту ФРН в 2002 році соціал-демократи 

прагнули залишитися при владі ще на один термін. Однак, як зазначає 

німецький журнал «Der Spiegel», за 5 місяців до виборів, за опитуванням, 

Герхард Шрьодер не був на першому місці в рейтингу майбутнього канцлера
401

. 

Причини звичайно були усім зрозумілі, і перш за все це була неефективність 

його урядової політики. Не були виконані обіцянки оприлюднені перед 

виборами 1998 року. Федеральні вибори в Німеччин 2002 року змусили 

Герхарда Шрьодера переглянути всі механізми втілення нових перетворень у 

федеральних землях Німеччини та оприлюднити нову програму дій на наступні 

4 роки правління, яка б змогла принести йому перемогу. 

Нова передвиборча урядова програма СДПН під назвою «Оновлення та 

згуртованість» була представлена напередодні виборів до бундестагу 2002 
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року
402

. На перших сторінках даного документу стверджувалося, що Герхард 

Шрьодер канцлер з новими політичними ідеями та новою політикою
403

. 

Основними ключовими ідеями даного документу було: 

1) поступове підвищення щомісячної виплати на дітей з 154 євро до 200 

євро
404

; 

2)  створення сучасної інфраструктури високої продуктивності на сході 

країни  з привабливим середовищем проживання
405

; 

3) розвиток чітких економічних та наукових профілів; 

4) створення нових робочих місць в східних землях; 

5) нова програма по скороченню безробіття серед молоді
406

. 

Програма СДПН була досить схожою на програму 1998 року, адже всі 

проблеми, що існували на той час, залишилися не вирішеними, а відповідно 

актуальними для їх якнайшвидшого подолання. Колеги по коаліції, а саме Союз 

90/Зелені також оприлюднили передвиборчу програму в якій досить багато 

уваги зосередили на східних федеральних землях. В планах даної політичної 

партії були структурні зміні Східної Німеччини завдяки програмі 

«Перепланування міст Сходу»
407

. Пропозиції щодо покращення ситуації на 

ринку праці та створення нових робочих місць також відповідало попереднім 
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програмним ідеям 1998 року. Партія Зелених обіцяла покращення та 

розширення культурних можливостей для молоді східних земель
408

. 

Парламентські вибори що відбулися 22 вересня 2002 року, не зважаючи 

на попередні передбачення принесли перемогу соціал-демократам. СДПН 

отримала 251 місце в бундестаз, в той час, як ХДС набрала 190, Християнсько-

соціальний союз у Баварії ( надалі в тексті ХСС) 58 місць, партія «Союз 

90/Зелені» – 55
409

. Завдяки підтримці зелених, уряд Герхарда Шрьодера 

розпочав новий етап реформування німецького суспільства. Минулі помилки 

потрібно було переглянути і запропонувати новий підхід до вирішення 

суспільних проблем, які існували в ФРН на початку ХХІ століття. Лише за 

таких умов можливі були позитивні зрушення у справі реформування. Однак не 

завжди нові реформи підтримувалися громадськістю, більше того, в 

німецькому суспільстві існувала доля недовіри до провладної політичної сили, 

яка була пов’язнана з невирішеність основних внутрішніх проблем, які 

спричинило возз’єднання Німеччини. 

Тож в урядовій заяві канцлер ФРН Герхард Шрьодер оголосив про 

початок пакету нових реформ, особливо це стосувалося соціально-економічної 

сфери розвитку суспільства. Цей документ отримав назву «Agenda 2010», 

потрібно зазначити, що дата 2010 теж не була випадковою, адже втілення низки 
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реформ за даною програмою було передбачено до 2010 року
410

. Реформаторська 

політика Герхарда Шрьодера в сфері соціального розвитку німецького 

суспільства ототожнюється саме з зазначеною програмою. Загалом період 

другого уряду Герхарда Шрьодера вважають більш вдалим, ніж перший. Дана 

програма реформ отримала найбільше уваги з боку засобів масової інформації 

та німців ще до її реалізації. Хоча лунали і негативні відгуки та застереження 

стосовно нових перетворень в соціальній системі ФРН. Сам Герхард Шрьодер 

характеризував європейську соціальну модель, що була закладена в даному 

документі, як видатне історичне досягнення
411

. 

Проблема наринку праці, яка була одна з найгостріших, потребувала 

негайного вирішення. Передусім залучалися величезні кошти для подолання 

даного соціального явища, для прикладу за офіційним соціальним звітом 

бундестагу за 2005 рік на подолання безробіття серед німецької молоді було 

витрачено у 2003 році 6,12 мільярдів євро
412

 . Це передбачало професійне 

навчання, додаткові курси та різноманітні програми по залученню та сприяння 

молодим спеціалістам.  

 За програмою «Порядок денний-2010» була створена спеціальна комісія 

на чолі з Пітером Хартцом (німецький підприємець, економіст), яка мала 

запропонувати низку заходів для подолання безробіття в ФРН. Німецький 

економіст у представленному документі, який складався із 340 сторінок, виклав 

перелік всіх механізмів боротьби з безробіттям в майбутньому. Пітер Хартц 

стверджував, що: «подолання цієї проблеми можливо лише в тому разі, якщо 
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кожен прикладе зусилля», адже основну причину породження такої проблеми в 

суспільстві він бачив в «байдужості не постраждалих»
413

.  

Одразу після внесення на розгляд пакету реформ засоби масової 

інформації неоднозначно оцінили перспективу позитивного розвитку реформ 

Пітера Харца. Особливо активно до справи обговорення залучалася німецька 

преса. Інтернет видання «Deutsche Welle» проаналізувало позиції відомих 

німецьких газет. Газета «Mannheiner Morgen» стверджувала, що привабливі 

державні позики не змусять приватні компанії брати людей на роботу. Інша 

газета « Berliner Zeitung» дотримувалася аналогічної думки, зазначаючи, що за 

три роки не можливо надати роботу 2 млн. безробітним
414

. І з цією думкою 

варто погодитися, адже перебуваючи при владі протягом першого 

канцлерського періоду, що розпочався в кінці 1998 року Герхарду Шрьодеру не 

вдалося втілити якісно нові та дієві ідеї для вирішення проблеми безробіття. 

Тепер перебуваючи при владі вдруге, було мало надій на те, що йому вдалося б 

щось змінити.   

Позиції представників владних кіл Німеччини теж були неоднозначними, 

одні підтримували програму, як Катрін Герінг-Экардт (голова фракції партії 

зелених),  Пеєр Штайнбрюк (премє-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія). 

До внесення змін до програми схилялися Флоріан Пронольд (депутат СДПН), 

представник від СДПН в землі Саксонія-Анхальт Манфред Пюхель який досить 

категорично висловлювався стосовно нової програми реформ Герхарда 

Шрьодера. Особливо він наголошував на східних землях, де скорочення 

соціальних виплат погіршить і без того кризову соціально-економічну 
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ситуацію
415

, адже це регіон де проживала велика кількість осіб пенсійного віку, 

які потребувала соціальної допомоги від держави. Значна частина німців не 

очікувала нового та кращого соціального забезпечення, всі розуміли, що 

доведеться чимось жертвувати, а це не влаштовувало тих, хто мав роботу і 

постійний дохід, адже вони перші постраждали б від нововведень.  

Особлива увага за програмою Пітера Хартца була приділена східним 

землям Німеччини, адже в документі по боротьбі з безробіттям, який комісія 

представила в лютому 2002 році наголошувалося, що Східна Німеччина є менш 

благополучною територією щодо працевлаштування
416

. Подолання такої 

проблеми на думку соціал-демократів потребувало залучення близько 150 

мільярдів євро. За статистикою, на одне нове робоче місце, або те, що 

звільнялося в східних землях, претендувало 20 осіб, в той час, як на заході це 

було лише 7 осіб
417

. Це зайвий раз демонструє рівень відсталості східної 

частини Німеччини. Саме зазначені статистичні дані можуть слугувати 

аргументом для того, щоб увага уряду була прикута до вирішення проблем 

східних земель, адже покращення становища в даному регіонів перспективі 

передбачало стабілізацію внутрішнього розвитку всієї Німеччини.  

Величезні кошти, які попередній уряд християнських демократів 

спрямовував на відновлення сходу, в своїй більшості були витрачені марно на 

соціальні виплати громадянам. Дані кошти для прикладу, можна було 

використати на побудову великих підприємств на сході країни та залучення на 

них нової робочої сили, що в якійсь мірі стало б методом боротьби з 
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безробіттям. Другий уряд червоно-зеленої коаліції передбачав дещо відмінний 

курс в фінансуванні ринку праці ніж перший, зокрема зрештою пропонувалося 

втілити в життя обіцянки щодо фінансування роботи, а не безробіття
418

. 

 У 2003 році були запропоновані конкретні показники по боротьбі з 

безробіттям. Дана комісія розробила і низку інших механізмів для стабілізації 

внутрішнього розвитку в державі. Найголовнішим завдання, яке початково 

ставилося перед членами комісії – скоротити рівень безробіття вдвічі протягом 

наступних 3 років діяльності коаліційного уряду. Він мав становити 2 млн. осіб 

замість існуючих на 2002 рік – 4 млн. 

Німецьке інтернет видання «DeutscheWelle» опублікувало пропозицію 

комісії Пітера Хартца, згідно якої він пропонував видати кожному 

безробітному електронну «трудову книжку»
419

. Це мав бути свого роду чіп, на 

якому була б основна інформації про її власника, від стажу роботи до всіх 

особливостей трудової діяльності особи власника. В перспективі це значно 

полегшило б роботу з підбором кваліфікованих кадрів для роботодавців. Однак 

дана пропозиції так і не була втілена, хоча, якщо розцінювати її ефективність, 

то на нашу думку, це могло б стати корисною новацією для роботодавця. 

Перший етап «Хартц реформ» передбачав створення широкої мережі 

служби кадрових органів та перебудову спрямовану на поліпшення інтеграції 

осіб на ринок праці, а також підвищення їхніх професійних навичок в процесі 

навчання
420

. Під час другого етапу мали ввести спеціальні субсидії. Третім 
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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. 

Міністр економіки та праці зазначав, що саме ці заходи дозволять скоротити 

безробіття на 20%
421

. 

Коаліційний уряд на ринку праці мав втілити поетапний принцип 

боротьби з безробіттям. Перші три етапи вступили в дію з січня 2003 року. 

Герхарда Шрьодер з цього приводу висловлювався наступним чином: «Ми 

хочемо, щоб люди активніше включалися в роботу і прагнули забезпечити собі 

достаток своїми силами. Саме цій меті слугує об’єднання систем соціальних 

виплат та виплат по безробіттю»
422

. Реальність цих перетворень була іншою, по 

суті виплати по безробіттю на четвертому етапі зникали взагалі, натомість 

залишалися лише базові соціальні виплати як в східній, так і західній частинах 

Німеччини. Система збору внесків на випадок безробіття продовжувала 

існувати. Внесок на страхування по безробіттю, протягом канцлерської 

діяльності Герхарда Шрьодера становив 6,5%
423

.  

Уряд плануюючи дану реформу, планував скоротити кількість осіб, які 

мали право отримувати даний вид соціальної допомоги. В законопроекті 
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червоно-зеленої коаліції на ринку праці зазначалося, що співіснування двох 

систем державного соціального забезпечення, а саме допомоги по безробіттю та 

соціальної допомоги не є ефективним
424

. Безробітні в такій ситуації зазнавали 

збитків, адже тепер менша кількість непрацюючих могла отримувати 

матеріальну допомогу. Трансформації зазнавали і терміни страхових виплат по 

безробіттю: до 12 місяців для осіб молодших 55 років (раніше до 44 років) і до 

18 місяців для осіб в віці 55 років і старше (раніше до 47 років)
425

. 

Четвертий етап так званих «Харц реформ» торкнувся лише працездатного 

населення, які з низки причин були безробітними. Решта, хто не мав змоги 

працювати, так і залишилися на утриманні держави. Найбільший відсоток тих 

хто мав право отримувати даний вид соціальної допомоги мешкав в Берліні, і 

становив 20%, в той час як найменша кількість отримувачів цього ж виду 

допомоги знаходилася в Баварії – 5,3% від загальної кількості. Таке 

нововведення суттєво скоротило матеріальні витрати держави на забезпечення 

безробітних осіб, які досить часто спекулювали, щоб отримувати соціальну 

допомогу
426

. Зміст даної реформи зустрів найбільший супротив в східних 

землях. Основна причина невдоволення була в тому, що переважна частина 

населення, які отримували різні види соціальних допомог проживали в даних 

землях.  
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За програмою реформ Герхарда Шрьодера виплати по безробіттю набули 

нового змісту. Початково була змінена назва цього виду соціальної допомоги  

тепер вони називалися «Виплати по безробіттю-2» Arbeitslosengeld І (надалі в 

тексті  ALG IІ), адже перші розпочав Гельмут Коль Arbeitslosengeld (надалі в 

тексті  ALG I). Соціальна допомога в східних землях щомісячно становила 331 

євро, в західних землях 345 євро
427

. Ця сума значно менша ніж та, що 

виплачувалася до реформи, адже раніше розрахунок нарахування такої 

соціальної виплати проводився відповідно до рівня оплати праці. Допомога по 

безробіттю  становила на 2002 рік в східних землях 483 євро
428

. 

Особливість даних виплат полягала в тому, що право на їх отримання 

мали не лише безробітні, а взагалі всі хто потребував матеріальної підтримки 

від держави. На особливому рахунку в цьому контексті знаходилися сім’ї з 

дітьми, які також потребували соціальної допомоги, саме таки вид соціальної 

допомоги мав попередити бідність в сімя’х
429

. Федеральний уряд поставив 

перед собою мету зниження дитячої бідності, так приблизно 1 млн. дітей в 

майбутньому мали право на отримання ALG IІ
430

. Для отримання соціальної 

допомоги ALG IІ потрібно було подати заяву, і надати всі документи про дохід 

сім’ї, тобто обґрунтувати документально, що вони потребують цього виду 

матеріальної допомоги. Варто зазначити, що це не була індивідуальна виплата, 

її міг отримувати батько або ж дружина, які мали неповнолітніх дітей. Решта 
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членів сім’ї мали працювати, аби утримувати сім’ю, адже по закону не мали 

права на даний вид соціальної допомоги. Кількість дітей також безпосередньо 

впливала на розмір ALG IІ, вона пропорційно збільшувалася, якщо дітей було 

двоє і більше. 

Нарахування ALG IІ відбувалося не з фонду страхування на випадок 

безробіття, а з податкових відрахувань. Терміни отримання такої допомоги 

були необмеженими, щоб кожен в перспективі займався пошуком роботи, а не 

залишався постійно на утриманні держави
431

. 

Безробітні, які протягом двох років по припиненню виплат страхування 

по безробіттю переходили на ALG IІ, отримували дотацію максимум на два 

роки. В перший рік вона складала дві третини різниці між розміром останньої 

виплати по безробіттю і новим ALG IІ, при цьому для одиноких громадян – не 

більше 160 євро, з дружиною або чоловіком – не більше 320 євро і на кожну 

неповнолітню дитину – не більше 60 євро. На другий рік дотація скорочувалася 

вдвічі
432

. Ті хто раніше працював і сплачував зі своєї заробітної плати внесок на 

страхування по безробіттю протягом не менше 360 днів, отримував допомогу в 

розмірі 60% чистого середнього заробітку, а при наявності дитини 67%
433

.  

Варто зазначити, що «Харц реформи» за змістом не співпадали з 

поглядами традиційної соціал-демократії, це був досить помітний відхід від неї. 

ALG IІ стала окремою соціальною допомогою, в той час, як ALG I, 

запроваджена Гельмутом Колем продовжувала існувати. Різниця між двома 

видами соціального страхування полягала у більш жорсткому підході до 
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нарахування ALG IІ. Якщо за принципами ALG I у разі запропонованої роботи 

можна було відмовитися двічі, і жодного негативного наслідку це не мало б, то 

у випадку нової реформи така поведінка безробітного каралася, у вигляді 

скорочення суми страхування близько 30%. Деякі виключення були для 

безробітних, які мали дітей. Як зазначалося в німецькому виданні «Die Zeit»: 

«Незважаючи на всю критику, реформи ринку праці в принципі були 

правильними. Порівнюючи ситуацію на ринку праці з сьогоденням в більшості 

інших європейських країн, можна дійти лише до одного висновку: мужність 

Герхарда Шрьодера була виправданою»
434

. 

Низка перетворень зазначених в програмі була якісно іншою ніж 

передвиборчі обіцянки 2002 року, які передбачали розширення соціального 

забезпечення. Нині Герхард Шрьодер згадує про реформу Пітера Хартца досить 

лаконічно: «Те, що пов’язано з іменем Пітером Хартца, це був правильний 

підхід»
435

. Причина такого розвитку подій крилась у прорахунках коаліційного 

уряду, який планував вилучити ці кошти з платників податків, які раніше 

ухилялися від свого обов’язку
436

. Рівень соціальних виплат скоротився майже 

вдвічі, для багатьох громадян це стало несподіванкою, дехто змушений був 

змінити умови життя на більш економні
437

. Натомість, як альтернатива для 

безробітних осіб надавалася змога покращити своє матеріальне становище за 
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рахунок щоденного підробітку. Зазвичай це була фізична робота, і відповідно 

оплата була не велика, близько 1 євро на годину. Німецький щотижневий 

журнал «Der Spiegel»зазначав про дешеву робочу силу в Німеччині
438

. Це в той 

час, як зазвичай середня заробітна плата в східній частині країни становила 

близько 7 євро на годину
439

. І тут різниця теж існувала між двома частинами 

Німеччини, адже на заході цей показник був вищим більш як на 2 євро. З часом 

стало зрозуміло, що такий крок уряду з запровадження майже безкоштовної 

робочої сили, лише погіршив ситуацію на ринку праці. Держава задарма 

надавала підприємствам робітників, в той час як перші лише цього і прагнули, і 

на початку ХХІ століття на цьому заробляли величезні гроші. Кількість таких 

тимчасових робітників збільшувалася щодня. Висококваліфікованих 

робітників, які працювали на постійній основі звільняли, адже їхня робота 

оплачувалася значно вище ніж тих, хто підпрацьовував не маючи стабільного 

заробітку.  

Німецький соціолог У. Бек досить влучно висловився стосовно 

результатів глобалізації, які були характерні і для ФРН: «Політика соціального 

компромісу і соціальної відповідальності в період глобалізації опиняється між 

молотом і ковадлом. Якщо не знижувати соціальні витрати і затрати на 

зарплату, буде зростати кількість безробітних, але без нових робочих місць 

може рухнути вся система соціальних гарантій, побудована на найманій 

праці»
440

. 
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Період трансформації німецького соціального суспільства вплинув і на 

вікові категорії представлені на ринку праці. Якщо на початку 1990-х років 

основна група, яка починала працювати була віком від 22 до 23 років, то в ХХІ 

столітті це вже особи 24-28 років. Такі перетворення свідчать про зміну 

пріоритетів молодого покоління. Тепер молодь надавала перевагу навчанню в 

вищих навчальних закладах, що відповідно збільшуваловікпочатку офіційного 

працевлаштування
441

. В цьому контексті можна відмітити прогресивні тенденції 

в розвитку освіченості німецького суспільства. 

Лише за десять років існування у возз’єднаній Німеччині на 

трансформацію східних земель було витрачено 1,8 трильйона марок ФРН
442

. 

Проте, проблема у розриві оплати праці між регіонами також продовжувала 

існувала. Глава відділу «ринку праці» Хольгер Бонін стверджував, що середній 

рівень оплати праці на сході становив 94,3% від східного рівня
443

. Це 

твердження високопосадовця є досить суперечливим, адже насправді ситуація з 

оплатою праці на сході дещо ідеалізується автором. По-перше, її нарахування в 

східних федеральних землях для ФРН було досить не виправданим, адже 

підприємства, які знаходилися в східних землях не приносили до державного 

бюджету значних асигнувань, але потребували величезних інвестицій на їхнє 

переоснащення новими технологіями. За даними статистичного відомства ФРН 

середня заробітна плата в Німеччині в 2003 році становила (без вирахування 

податків) 38886 євро в рік. У той час, як на заході країни це було в середньому 
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40000 євро, на сході лише 28500 євро за рік
444

. Протягом 2001-2005 років 

ситуація суттєво не змінилася, коливання в розриві оплати праці між двома 

частинами Німеччини залишалися,  і становили близько від 20 до 30%. 

Різниця у рівнях оплати праці існували не лише на прикладі сходу та 

заходу країни, а і на рівні земель. Для прикладу розглянемо 5 східних земель: 

Бранденбург, Саксонія, Саксонія-Ангальт, Тюрингія, Мекленбург-Передня 

Померанія. 

 

Витрати на заробітну плату в німецьких землях 

на одного громадянина тис. євро на рік
445

. 

Рік Бранденбург Саксонія Саксонія-

Анхальт 

Мекленбург-

Передня 

Померанія 

Тюрингія 

2000 24982 24053 23314 23330 23295 

2001 25552 24528 23755 23818 23898 

2002 25961 24823 24202 24236 24446 

2003 26159 25282 24528 24669 25041 

2004 26198 25484 24749 24746 25215 

2005 26479 25495 24904 24925 25342 
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Найбільш оплачуваними професіями в ФРН вважалися службовці. Їх 

можна порівнювати лише з працівниками машинобудівної галузі та особами, 

які працювали на підприємствах, що виробляли офісну техніку та техніку 

загалом. Це пояснюється тим, що машинобудівна галузь була і залишається 

досить важливою, це одна із головних одиниць експорту. Тому ріст заробітної 

плати в даній галузі протягом 2003-2004 років зріс більш як на 4%. Робочий 

тиждень в ФРН також був скорочений, в східних землях він становив 39 годин 

на тиждень без врахування понаднормових годин
446

. 

Розбіжності в оплаті праці на сході та заході країни компенсувалися 

розгалуженою системою соціального страхування, що існувала в ФРН. Можна 

виділити три види соціальних допомог в 1990-х роках – початку ХХІ століття: 

1) Соціальне страхування (Sozialversicherung) – страхування по безробіттю, 

пенсійне та медичне страхування; 

2) Соціальна допомога (Sozialhilfe) – даний вид допомоги отримували ті, хто 

не мав права на отримання страхування на випадок безробіття, і ті, хто фізично 

не міг працювати; 

3) Соціальне забезпечення (Sozialversorgung), підтримка сім’ї з дітьми
447

. 

Перший вид соціального страхування по безробіттю досить 

повномаштабно охарактеризований в контексті проведення реформ Пітера 

Харца. Соціальна допомога «Sozialhilfe» найбільш затребувана була на сході 

країни, зокрема в Саксонії, в той час як найменше в Тюрингії. Велика кількість 

отримувачів «Sozialhilfe» в Саксонії пояснюється передусім переважанням 

кількості населення в даній федеральній землі. У 2003 році доля отримувачів 
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«Sozialhilfe» на сході країни значно зросла, якщо станом на 1997 рік це було 

313000 осіб, то в 2003 році вона становила 426000, їх кількість зросла на 36%
448

.  

 

Отримувачі соціальної допомого в східних федеральних землях 

на кінець 2003 року
449

 

   діти до 15 

років 

Громадяни 

від 15 до 65 

років 

Громадяни 65 

років і 

більше 

Землі разом на 100 

осіб 

разом на 

100 

осіб 

разом на 

100 

осіб 

разом на 

100 

осіб 

Бранденбург 76160 3,0 23769 8,0 51558 2,8 833 0,2 

Мекленбург 

Передня 

Померанія 

65646 3,8 20660 10,4 44180 3,6 806 0,3 

Саксонія 133256 3,1 44515 9,5 87129 2,9 1612 0,2 

Саксонія-

Анхальт 

95204 3,8 31570 11,4 62402 3,6 1232 0,2 

Тюрингія 55484 2,3 19596 7,5 35413 2,1 475 0,1 

 

Основна частина населення, яка отримувала соціальну допомогу від 

держави, були діти віком до 15 років. Даний факт пояснювався тим, що 

 
                                                           
448

 Sozialhilfe im Städtevergleich 2003. – Bonn: Statistische Ämter des Bundes und 

der Länder, 2004. – S. 9. 

449
 Sozialhilfe im Städtevergleich 2003. – Bonn: Statistische Ämter des Bundes und 

der Länder, 2004. – S. 12. 



163 
 

більшість з цієї групи отримувачів «Sozialhilfe» були діти, які жили лише з 

матір’ю, а як було вище зазначено держава брала на себе зобов’язання щодо 

підтримки не повних сімей. За віковим критерієм найменшою групою 

отримувачів «Sozialhilfe» були громадяни віком від 65 років, особливо їх 

кількість скоротилася після введення в дію нового соціального проекту 

коаліційного уряду, а саме «додаткової системи забезпечення по старості», 

прийнятої в 2001 році. Ця програма мала досить позитивні моменти для осіб 

старших 65 років, і передбачала забезпечення таких громадян основними 

потребами для життєдіяльності. В мемуарах канцлера Герхарда Шрьодера 

даному питанню теж приділено місце, за його словами на реалізацію цієї 

програми федеральним урядом було асигновано більше 20 млрд. марок
450

. 

Міністр праці та соціального забезпечення Вальтер Рістер, продовжуючи 

пенсійну реформу запропонував ввести обов’язкове пенсійне страхування, 

однак таке рішення викликало шквал критики в засобах масової інформації. В 

ситуації, що склалася Вальтер Рістер бачив лише одну альтернативу, він 

запропонував ввести обов’язкове відрахування з громадян, які сформують 

накопичення для додаткових пенсійних витрат
451

. Даний вид приватної пенсії, 

незалежної від звичайної державної міг отримати кожен громадянин. 

Виключенням могли бути лише ті громадяни, які отримували повну пенсію за 

віком і ті хто отримував пенсію з обмеженими можливостями, також студенти. 

Це був другий вид пенсій, який вводився в Німеччині на постійній основі і 

вперспективі мав співіснувати зі звичайною пенсією. 

 
                                                           
450

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

Г. Леоновой. – М.: Издательство «Европа», 2007. – С. 269. 

451
 Сербина А. Социальная политика правительства Г. Шрёдера: мужество ради 

перемен / А. Сербина // Вестник Кемеровского государственного университета/ 

Политика и политические науки. – Кемерово: Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет, 2013. – Вып. №2 (54). – Том 3. – С. 136. 

https://cyberleninka.ru/publisher/n/federalnoe-gosudarstvennoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya-kemerovskiy-gosudarstvennyy-universitet
https://cyberleninka.ru/publisher/n/federalnoe-gosudarstvennoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya-kemerovskiy-gosudarstvennyy-universitet
https://cyberleninka.ru/publisher/n/federalnoe-gosudarstvennoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya-kemerovskiy-gosudarstvennyy-universitet


164 
 

Вищезгадана нова пенсійна концепція Вальтера Рістера проходила 

поетапно. З одного боку новий підхід зменшував звичайне пенсійне 

страхування, з іншого фінансування нових приватних Рістер-пенсій мало 

компенсуватися залишком коштів.  

Загалом нова концепція отримання пенсій зводилася до того, що тепер 

вона нараховувалася за накопичувальним принципом, а не за розподільним, як 

це було раніше. Даний механізм нарахування був розпочатий знову ж таки ще 

Гельмутом Колем і продовжений Герхардом Шрьодером. На 2003 рік доля 

зборів з робітників та службоців до пенсійного фонду становила 19,5%
452

. Суми 

внесків до страхових фондів досить різнилися, найбільший внесок, як 

зазначалося вище був до пенсійного фонду, протягом 1999-2005 років він 

коливався в межах 19,1 до 19,5%
453

. Для східних земель у грошовому 

еквіваленті це становило суму близько 700 євро на місяць. Відповідно протягом 

2000 – 2005 років вказана сума теж коливалася, але не перевищувала суми 720 

євро. Розмір пенсійного внеску безпосередньо залежав від росту заробітної 

плати в обох частинах Німеччини.  

Якщо підрахувати загальну калькуляцію суми внесків до всіх фондів 

соціального страхування в ФРН протягом 1999 – 2005 років, то виходило що 

майже половину заробітної плати звичайний німець мав вкладати в 

різноманітні фонди страхування. Для німців це був негативний факт, адже 
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половину заробленого віддавалося державі, але позитивний момент такого 

відрахування був в тому, що це була інвестиція в майбутнє. Системи 

розподільного нарахування пенсій розпочаті Гельмутом Колем залишилася і за 

уряду Герхарда Шрьодер, однак було внесено низку поправок, що 

орієнтувалися на накопичувальний вид пенсій. Різниця між двома формами 

пенсій, а саме розподільною та накопичувальною, передусім полягала у більшій 

самостійності останньої від держави, в той час як розподільна керується 

державними органами, по іншому її називали солідарна, що передбачала 

солідарність поколінь.  

Необхідна реформа пенсійної системи була спрямована на пенсійне 

страхування в довгостроковій перспективі, про це наголошувалося в 

законопроекті реформування пенсійної системи
454

. Накопичувальна пенсія за 

своїм змістом передбачала, що кожен громадянин Німеччини, сплачуючи 

податок до пенсійного фонду, забезпечує собі безтурботну старість. А саме з 

настанням пенсійного віку, всі кошти, які протягом трудового життя були 

внесені до фонду з відсотками виплачувалися даній особі. Така система 

розподілення була досить справедливою, адже розмір заробітної плати мав 

безпосередній вплив на розмір майбутньої пенсії. Варто зауважити, що 

зазначена система нарахування в ФРН була досить ризикованою, адже у 

випадку кризових явищ в країні всі заощадження могли знецінитися. На 

прикладі ФРН можна говорити про існування двох систем нарахування пенсій,  

тут діяв розпридільний принцип, однак накопичувальний в свою чергу був 

доповненням до основного.  

Напочатку ХХІ століття в державній системі обов’язкового страхування 

було передбачено кілька видів пенсії: 

1) за віком; 
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2) за втратою працездатності; 

3) вдовам і вдівцям; 

4) пенсія сиротам. 

Перетворення в системі пенсійного страхування були неоднозначно 

сприйняті серед населення, а особливо негативно до них поставилася опозиція, 

яка розгорнула широку агітаційну акцію проти неї. ХДС/ХСС публікували та 

поширювали повсюди плакати з написами «пенсійний обман», це суттєво 

підривало довіру населення до нових перетворень в даній сфері. Адже 

отримувати такий вид пенсії, як пише німецьке видання «Die Zeit» могли 

переважно ті хто мав значний заробіток, тобто працівники середнього достатку, 

які мали більш ніж двоє дітей, а також застраховані робітники з низькими 

доходами
455

. Зокрема такої думки притримується український історик 

А. Мартинов наводячи в своєму дослідженні цифри, згідно яких станом на 2005 

рік розмір пенсії в ФРН становив в середньому 1152 євро, в той час як 

колишній канцлер Гельмут Коль отримував 12 тис. 800 євро на місяць, 

виходячи з цього звичайним громадянам, щоб отримати в перспективі пенсію в 

такому розмірі потрібно було працювати 233 роки
456

. Однак, якщо оцінювати 

загальну ситуацію в системі пенсійного страхування, то на нашу думку влада 

досить адекватно реагувала на виклики тогочасного світу і пенсійна реформа 

була одним із виявів такої політики.  

Загалом навіть в складних соціально-економічних умовах на межі 1990-х 

– 2000-х років зростала кількість позитивних відгуків громадян східних земель 
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стосовно економічного становища, адже 44% вважали його частково 

прийнятним, 32% хорошим, і лише 24% схилялися до думки, що воно погане
457

.  

Важливу роль у позитивній динаміці соціального розвитку відігравала 

високоякісна охорона здоров’я. Сиcтема охорони здоров’я ФРН була 

прикладом для багатьох країн світу. Такий високий рівень надання медичних 

послуг формувався не одне десятиліття. Моральні цінності німців стали 

важливим чинником, що вплинув на формування високого рівня медицини. 

Попит на медичні послуги породжував більшу конкуренцію, що як наслідок 

стимулювало покращення загальної системи медичних послуг, вдосконалення 

технічної бази медичних установ та збільшення якісних медичних препаратів. 

Фріц Беске – відомий німецький лікар, зауважував, що існує думка, згідно якої 

не в одній високрозвиненій країні світу її громадяни не дбають про своє 

здоров’я так, як німці
458

. Дійсно варто погодитися з його думкою, адже 

здоровий спосіб життя є частиною німецького менталітету. 

Герхард Шрьодер особисто наголошував на важливості охорони здоров’я, 

зазначаючи, що: «Для мого уряду було дуже важливо гарантувати кожному 

лікування по самим сучасним стандартам науки і техніки незалежно від його 

доходів»
459

. Виходячи з того, яке велике значення надавалося власне здоров’ю 

громадян, відповідно і внески до фондів охорони здоров’я були досить 

високими, і за загальними показниками у відсотковому співвідношенні 
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знаходилися на другому місці, після  внеску до пенсійних фондів. Страхування 

на випадок хвороби до фондів охорони здоров’я в східних федеральних землях 

становило 13,6% доходу в 1999 році. Протягом наступних років процентна 

ставка зростала і в 2002 сягнула 14%, а станом на 2005 становила 14,2
460

. У 

грошовому еквіваленті це близько 500 євро на місяць. Сплата цієї суми 

відповідно розділялася між роботодавцем та працівником.  

Значне навантаження щодо страхових внесків пояснювалося старінням та 

скороченням населення. Для східних земель дана тенденція була найбільш 

властивою, тут були найгірші показники, та до 2005 року вони зрівнялися з 

загальнонімецькими. Так в проміжок між 2000-2005 роками спостерігається 

різке скорочення народжуваності на всій території Німеччини. У східних 

землях зменшився природній приріст населення
461

. За даними статистичного 

щорічника на 2005 рік у Німеччині народилося 685784 дитини, з них лише 

96727 народилося в східних федеральних землях
462

.  

Статистичне відомство наводить дані за 2003 звітний рік, згідно яких 

кількість населення скоротилася в Саксонії-Ангальт на 1,0%, Тюрингії на 0,8% і 

в землі Мекленбург-Передня Померанія на 0,7%
463

. 
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Кількісні показники народжуваності в ФРН протягом 2000-2005 років 

Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Кількість 

народжених 

766999 734475 719250 706721 705622 685795 

 

З наведених вище даних, що були опубліковані федеральним 

статистичним управлінням
464

, очевидно, що кількість новонароджених 

впродовж перших 5 років ХХІ століття поступово скорочувалася. Наприклад у 

2005 році у порівнянні з 2000 роком народилося на 81204 тисячі дітей менше по 

всій Німеччині. На 2004 рік в ФРН нараховувалося 82,5 мільйонів осіб а 

домогосподарств 39,120,000
465

. 

Більшість матерів на сході країни продовжували працювати і на 2005 рік 

це було близько 75% від загальної кількості жінок робочого віку. Не стабільне 

соціально-економічне становище було однією з причин зростання кількості 

розлучень, за даними офійного звіту про стан сім’ї, на 2005 рік їх кількість в 

новоприєднаних землях становила 41%
466

. Кількість сімейних пар з дитиною в 

цій частині Німеччини скоротилася протягом 1991-2005 років на 36%
467

, це 

понад вдвічі більше ніж на заході, і основною причиною в більшості випадків 
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було не стабільне матеріальне становище. Така статистика слугує доказом того, 

що інститут сім’ї поступово втрачав свою перевагу в якості домінуючої 

соціальної ланки. Поряд з цим також вік народження матір’ю  першої дитини 

також значно зріс і становив в середньому 28 років.  

Досить частим явищем було існування сім’ї на відстані, коли один із 

членів родини працював на заході країни, щоб утримувати сім’ю. Протягом 

1991-2006 років у західні землі мігрувало близько мільйона осіб зі сходу країни: 

Саксонію – 263 тис.; Саксонію-Анхальт – 261 тис.; Тюрингію – 173 тис.; 

Мекленбург-Передню Померанію – 154
468

. Ці та низка психологічних чинників 

вплинули на такі великі показники розлучень на території колишньої НДР та 

міграції в західні землі. 

Скорочення населення не вплинуло на зростання кількості домашніх 

господарств. В 2005 році в східних землях нараховувалося 8,4 млн. сімей, це на 

8% більше ніж в 1991 році
469

 . В більшості випадків в так званих домашніх 

господарствах мешкала 1 особа, це близько 40%, і найменше у відсотковому 

співвідношенні були сім’ї з трьома і більше особами, і становили вони близько 

24%. Станом на 2008 рік на 1 квадратному кілометрі мешкала в середньому 121 

особа на сході країни. З цих п’яти східних земель в Тюрингії простежувалося 

найбільше скорочення густоти населення, яка становила 140 осіб у 2008 році. 

Поряд з тим загострилася проблема старіння населення, яка також 

безпосередньо впливала на виникнення кризових явищ на ринку праці. За 

загальними підрахунками та прогнозами бундестагу за таких умов кожен третій 
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німець до 2050 року мав бути у віці старшому 65 років
470

. Підтвередженням 

таких прогнозів слугують дані статистичного управління федеральних та 

державних органів влади, згідно яких у 2006 році в Німеччині народилося 

672724 дітей, це на 4,8% менше ніж в 2003 році
471

. 

Переважна частина осіб, що зверталися до медицини була пенсійного 

віку. Враховуючи те, що кількість населення віком більше 55 років з кожним 

роком збільшувалася, попит на медичні послуги постійно зростав. У законі 

прийнятому в 2002 році наголошувалося на тому, що особи з виходом на 

пенсію зараховуються до системи обов’язкового медичного страхування
472

. 

Напочатку ХХІ століття у Німеччині майже 90% населення були залучені 

до системи обов’язкового медичного стахування. Всі особи, які входили до 

числа тихщо були охоплені дією закону про медичне страхування, 

користувалися повним правом пільг в системі охорони здоров’я. За підсумками 

мікроперепису 2005 року 87,8% населення ФРН мало право на загальне 

медичне страхування, 9,7% належали до приватного медичного страхування, і 

лише 0,2% не мали страховки
473

. Важливим фактом було те, що рівень внеску 

не впливав на якість та термін надання обов’язкового медичного страхування. 

Люди з більшими доходами сплачували більшу суму, але отримували медичні 
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послуги, аналогічні тим, хто сплачував навіть вдвічі менше від суми заробітної 

плати.  

Фінансування системи медичного страхування в Німеччині складалося з 

трьох основних частин. Першою складовою був платник податків, інша частина 

– роботодавець, і третім вкладником була держава. До джерел фінансування 

медицини в Німеччині можна також зарахувати засоби добровільного 

медичного страхування і власні платежі громадян. Найбільша частина 

фінансових ресурсів, а це 60% направлені на потреби обов’язкового медичного 

страхування, 10%– на добровільне, 15% – в структурі фінансування займають 

державні субсидії і близько 15% –власні засоби громадян
474

. Така розгалужена 

система фінансування дозволяє державі зменшити розміри власних внесків, 

адже основна відповідальність покладена на страхові медичні фонди. Варто 

звернути увагу, що у Німеччині була найбільша кількість таких фондів, і 

становила 420 в 7 асоціаціях на початку ХХІ століття
475

. 

Кошти спрямовані на забезпечення охорони здоров’я громадян значною 

мірою використовувалися на будівництво медичних закладів. Федеральне 

міністерство охорони здоров’я в своїй третій доповіді про розвиток 

довгострокового догляду зазначало, що наприклад у землі Мекленбург 

Передня-Померанія на початку ХХІ століття у будівництво, реконструкцію та 

розширення об’єктів по догляду, з державного бюджету було виділено більше 

22 млн. євро, в той час, як з муніципальних органів направлено більше 3 млн. 

євро
476

. 
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Система медичного страхування після реформ червоно-зеленої коаліції 

зазнала значних змін, однак не завжди вони були позитивними для самих 

німців. Передусім варто зауважити, що медичні послуги стали надто дорогими, 

як для населення, так і для держави. Уряд витрачав величезні суми для 

покращення та вдосконалення системи медичного страхування, на 2005 рік 

дана сума становила  239,4 млрд. євро в рік
477

. 

Таким чином можна говорити про незавершеність даної реформи в 2005 

році, внаслідок чого в подальшому в даній сфері виникала низка 

проблем.Пройшов певний час і сам Герхард Шрьодер в інтерв’ю німецькому 

журналу «Der Spiegel» сказав про недоліки розпочатої реформи охорони 

здоров’я й особливо критично висловився про фонд охорони здоров’я, щодо 

якого він наголосив: «Це бюрократичний монстр, який суперечить програмам 

обох сторін і не має ніякої користі для страхувальника»
478

. 

Важливу роль у соціальній політиці об’єднаної Німеччини на початку 

ХХІ століття займала освіта. Другий уряд Герхарда Шрьодера робив основний 

акцент на розвитку дошкільної початкової освіти. В 2003 році була оголошена 

інвестиційна програма майбутньої освіти і догляду, так званий «PISA-

Schocks»
479

. Згідно з нею збільшувалася субсидія на допомогу для розвитку 

початкових шкіл з 12,4% в 2003 році до 34,9% в 2007
480

. Щоправда система 

дошкільних закладів та початкової освіти що існувала в НДР залишалася 
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взірцевою і на початку ХХІ століття для Німеччини. У нових землях зросла 

кількість освічених громадян, адже переважна більшість з них мала середню 

освіту. Така тенденція мала динамічний розвиток і до 2008 року вже майже 

кожен громадянин мав таку освіту. Поряд з тим зросла майже вдвічі кількість 

жінок, які мали середню чи середню професійну освіту.   

Соціальне явище бідності також ще продовжувало залишатися на початку 

ХХІ століття. Рівень бідності був значно вищим на сході країни, для прикладу 

найбільше у відсотковому співвідношенні населення, що знаходилося за межею 

бідності станом на 2005 рік мешкало в федеральній землі Мекленбург Передня 

Померанія і становило 24,5%, в той час, як найменші показники 

простежувалися в Бранденбурзі та Саксонії – 19,2%
481

. На 2005 рік в ФРН 

вважалися бідними ті німці, які отримували щомісячний дохід менше 1000 

євро, адже значна частина з цієї суми вираховувалася на податки. Якщо 

здійснити загальне порівняння бідності в двох частинах ФРН, то розрив у 

відсотковому співвідношенні становив 7%, і на заході він дорівнював в 

середньому 13%.  

За канцлерства Герхарда Шрьодера не вдалося подолати розрив у рівнях 

розвитку східних та західних земель, представник від соціал-демократів в 

Лейпцігу Вольфага Тіфензеє, уповноважений федерального уряду по східних 

землях, неодноразово у своїх виступах наголошував на відставанні у соціально-

економічному розвитку новоприєднаних земель. На XVII з’їзді СДПН в 

Лейпцігу в грудні 2003 року В. Тіфензеє зазначав, що на кінець 2003 року 

проблеми на сході досі існували. Вирішення найголовніших проблем він бачив 

у фінансування інфраструктури на сході країни
482

.  
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Соціальна політика коаліційного уряду переважно була спрямована на 

вирішення нагальних питань на ринку праці, де найпроблемнішим був східний 

регіон. Наслідки возз’єднання простежувалися і на початку ХХІ століття. Дещо 

зменшити певні негативні наслідки перехідного періоду для східних земель 

вдалося завдяки фінансовим трансферам, що періодично надходили для 

відновлення та відбудови сходу. Направлення фінансових потоків на схід 

країни дало можливість покращити систему соціального страхування в східних 

федеральних землях та відбудувати інфраструктуру Східної Німеччини. Однак 

процес внутрішнього єднання так і не вдалося завершити до 2005 року. В 2005 

році розмір трансферів на підтримку ново земель становив 10,5 млрд. євро. 

Впродовж 14 років перебування східних федеральних земель в ФРН із західних 

земель в східні в односторонньому порядку, за оцінками Мюнхенського 

інституту економічних досліджень, було трансферовано 1140 млрд євро
483

. 

У 2006 році було розроблено план зменшення таких витрат. Скоротити 

суму планувалося завдяки реформам, які проводив уряд Герхарда Шрьодера в 

соціальній сфері. Як зазначало видання «Deutsche Welle» з посиланням на 

авторитетні німецькі газети «Die Welt» та «Handelsblatt» більшість трансферних 

переказів, які ФРН передавала на відновлення східних земель були 

використанні не за потребами
484

, що і стало на нашу думку головною причиною 

повільного скорочення відсталості східного регіону в період канцлерств 

Гельмута Коля та Герхарда Шрьодера. Згідно дослідження експерта фінансової 

політики Х. Зейца лише одна федеральна земля – Саксонія використала кошти 

за призначенням, а земля Саксонія-Анхальт навпаки, більшість коштів 
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витратила нерентабельно
485

, що в результаті не дозволило сформувати 

позитивну динаміку розвитку інфраструктури в майбутньому. 

Отже зусилля, які були докладені урядом червоно-зеленою коаліції для 

проведення низки реформ переважно були досить успішними. По-перше, в 

перспективі реформи мали суттєво покращити соцільну систему ФРН загалом. 

По-друге, уряд здійснив низку заходів спрямованих на прозорість 

працевлаштування, та попередження ризиків корупційних схем влаштування на 

роботу. По-третє, схема отримання соціальних допомог піддавалася більшому 

контролю з боку державних органів, що значно скоротило кількість осіб, які 

могли її отримувати не маючи на це правових підстав. Звичайно викорінити 

такі прояви спекуляцій уряду не вдалося повністю.  

Загальні результати соціальних реформ канцлера Герхарда Шрьодера в 

сучасному німецькому суспільстві сприймаються неоднозначно. Частина 

східних німців вважає, що це був значний крок вперед, інші навпаки, є 

прихильниками точки зору, що саме політика канцлера зумовила соціальну 

кризу в ФРН на початку ХХІ століття, маючи на увазі зростання безробіття в 

країні. Нинішній канцлер Німеччини – Ангела Меркель теж досить скептично 

ставиться до соціально-економічної політики червоно-зеленої коаліції. Як доказ 

неефективності їх реформ, вона співставляє передвиборчі обіцянки та 

результати які мала їхня політика, адже простежувалося неспівпадіння обіцянок 

та дій.  

Соціальну політику червоно-зеленої коаліції в Німеччині, а особливо, що 

для нас важливо, в східних землях, умовно можна поділити на два етапи: 

перший (1998-2002 рр.) та другий (2003-2005 рр.). Сам канцлер політику 

коаліційного уряду протягом двох періодів оцінював досить позитивно: «Я 

пишаюся тим, що для нашої країни були хороші часи, які зробили її більш 

ліберальною, більш терпимою і більш демократичною, і більш зовнішньо 
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вільною, і такою, яку поважають»
486

. Варто погодитися з даним твердженням, 

адже такі тенденції були характерними, як для ФРН загалом, так і для східних 

земель Німеччини, які стали на шлях ринкової економіки та демократичного 

розвитку лише на початку 1990-х років.  

В умовах складної економічної ситуації в державі, уряд не в змозі був 

повністю забезпечити своїх громадян соціальними виплатами, до того ж з 

возз’єднанням країни, кількість тих хто мав право їх отримувати різко зросла. 

До того ж, як зазначив Герхард Шрьодер у своїх спогадах зовнішні проблеми, 

передусім участь в Косовському конфлікті дещо відволікали уряд від 

внутрішніх проблем
487

.  

Основна мета, яку прагнув досягти Герхард Шрьодер, була визначена в 

соціальному кодексі ФРН і полягала в тому, щоб покращити загальні показники 

на ринку праці, скоротити рівень безробіття в країні, стимулювати населення до 

пошуку роботи, забезпечити рівну участь жінок та чоловіків на робочих 

місцях
488

.  

Український історик А. Мартинов у своїй монографії зауважив, що у 

жовтні 2004 року на заході Німеччини було 2 млн. 682 тис. безробітних, на 

сході Німеччини відповідно 1 млн. 514 тис. безробітних, разом 4 млн. 206 тис. 
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556 осіб
489

. Явище безробіття урядом Герхарда Шрьодера так і не було 

подолано, навпаки воно зросло до рекордної позначки за останні роки 

канцлерства, і становило 5 млн. 288 тис. осіб на території всієї Німеччини, це 

складало 10,6%
490

 від загальної кількості працюючого населення. Створений 

«Союз за працю» для боротьби з безробіттям зумів лише частково виконати 

свої намічені функції. Доказом цього слугує останнє засідання Союзу навесні 

2003 року, де остаточно стало зрозуміло, що очікуваного консенсусу 

підприємців та профспілок не було досягнуто. Канцлер стверджував, що вони в 

більшій мірі займалися політикою, і кожен намагався привернути на свій бік 

федеральний уряд
491

, що в результаті спричинило до припинення діяльності 

даного союзу.  

Позитивним результатом реформаторської політики червоно-зеленої 

коаліції булозростання заробітної плати на сході країни, її розмір наблизився до 

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

Один із найвідоміших німецьких журналів «Der Spiegel» опублікував 

статистику, згідно якої середні витрати на робочу силу в секторі послуг 

становили 3455 євро на місяць,  для прикладу в Польщі це було лише 831 

євро
492

, тобто зростання було очевидним. 
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Другий період канцлерства Герхарда Шрьодера безсумнівно був більш 

вдалим та результативним щодо проведення перетворень в соціальній сфері. 

Соціальні реформи, що проводилися згідно програми «Порядок денний-2010» 

мали низку позитивних моментів, однак враховуючи той факт, що розраховані 

вони були до 2010 року відповідно їхня ефективність переважно вже виявилася 

з приходом до влади в Німеччині в 2005 році іншої політичної сили.  

Реформа ALG IІ в ФРН мала неоднозначні наслідки для двох частин 

Німеччини. Маючи можливість отримувати соціальну допомогу від держави на 

неповні сім’ї німці досить часто маніпулювали своїм сімейним становищем, 

щоб їм надали цю субсидію. Сім’ї намагалися обходити закон при заповненні 

заяви не вказували даних про зареєстрований шлюб, відповідно демонстрували, 

що чолові та жінка не ведуть спільного сімейного господарства. Уряд зі свого 

боку намагався всіляко контролювати процес проведення даної реформи на 

німецьких землях, адже держава витрачала значні суми на її втілення, 

остаточна сума на 2005 рік становила 45,4 млрд. євро що на 8 млрд. євро більше 

ніж в попередньому році
493

.  

Протягом існування в возз’єднаній країні можна говорити про те, що так 

звана програма «Харц – IV» не зважаючи на деякі недоліки, слугує одним з 

найкращих прикладів реформаторської політики уряду Герхарда Шрьодера. 

Загалом до 2006 року дана реформа торкнулася близько 4,3 млн. осіб
494

. 

Щоправда початкова мета канцлера – економія державного бюджету не 
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вдалася. Держава продовжувала витрачати колосальні гроші на соціальні 

виплати кожного року, які становили близько 100 млрд. євро щорічно. 

Загалом, якщо аналізувати погляди східних німців на соціальні 

перетворення у возз’єднаній країні, то варто звернути увагу на той факт, що 

саме в період першого урядуГерхарда Шрьодера висловлювалася довіра до 

майбутніх соціальних перетворень в німецькому суспільстві загалом. Майже 

половина східних німців була задоволена політикою канцлера. Однак 

починаючи з 2001 року авторитет Герхарда Шрьодера дещо послабився. Саме 

2003 рік став вирішальним, здобувши перемогу на виборах, команда Герхарда 

Шрьодера намагалася виправдати попередні невдачі та прорахунки, але з боку 

східних німців вже не існувало тієї довіри, яка була в 2000 році.  
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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. 

Показано, що возз’єднання Німеччини спричинило досить активну видавничу 

діяльність. Більшість досліджень були присвячені соціально-економічній 

адаптації східних федеральних земель. Праці видані у НДР, присвячені 

проблемам соціальної політики у 1970 – 1980 роках, були ідеологічно 

заангажованими, що в свою чергу свідчить про їх необ’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. 
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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, не перебували в складі єдиної Німеччини. На сході 

функціонувала 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.  

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, 
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громадяни мали покладатися передусім на власні сили. Держава мала 

забезпечити рівні, справедливі конкурентні можливості для працівників, а 

також подбати про соціально вразливі верстви населення. Східні німці 

виявилися не готовими до швидких соціально-економічних перетворень. 

Прикладом слугує житлова проблема, адже квартплата зросла до 

західнонімецького рівня, це більш ніж втричі. 

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 
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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 

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 перетвореньсвоїх 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. Результати трансформаційної політики 

простежувалися і впродовж наступних років. 

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 – 
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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 

найбільш гострі соціальні проблеми новоприєднаних земель. Варто відмітити, 

що Західна Німеччина єдина, хто витратив на соціально-економічну 

трансформацію своїх земель величезні кошти. 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 
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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. Результати значних асигнувань у 

східні землі мали остаточну результативність вже з приходом Ангели Меркель 

да влади в ФРН. 
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