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На пострадянському просторі з’явилось немало країн, які
намагаються використати досвід авторитарних модернізацій низки
країн, для вирішення своїх завдань розвитку. Це викликає необхідність
виявлення основних типологічних рис та особливостей авторитаризмів
розвитку. ХХ століття дало нам багато прикладів і успішних, і
невдалих авторитарних модернізацій.

Насамперед зазначимо, що авторитаризм розвитку – це
авторитарний режим, який забезпечує певну ступінь модернізації
економіки. Вважається, що економічна модернізація створює основи
для модернізації соціальних відносин і політичної системи.
Авторитаризм і розвиток як спосіб структурної адаптації до реалій
глобалізації [9, с. 43, 46].

Потрібно відмітити, що авторитаризм розвитку незалежно від
суб’єктивної волі і бажання авторитарних правителів формує
передумови для демократизації суспільства, його політичної
лібералізації і тим самим фактично створює умови для
самозаперечення [9, c. 42].

Можна виділити деякі загальні риси авторитарних модернізацій
або авторитаризмів розвитку:



– підкорення всієї політики, ідеології, суспільного життя
досягненню цілей розвитку;

– проведення промислової політики, яка одночасно передбачає і
прискорене економічне зростання, і якісний, структурний
розвиток економіки;

– регіональна політика, спрямована на вирівнювання диспропорцій
у розвитку між різними регіонами тієї чи іншої країни;

– прискорений і в цілому успішний розвиток галузі освіти і науки;
– зростання добробуту, якщо не всіх соціальних груп, то у всякому

випадку більшості або принаймні, значної частини суспільства;
проведення активної соціальної політики, спрямованої на
поліпшення якості людських ресурсів;

– підвищення соціальної мобільності широких верств населення,
розширення можливостей навіть для вихідців з малозабезпечених
верств зробити кар’єру завдяки здібностям і наполегливості,
піднятись уверх соціальною драбиною;

– створення ринкової інфраструктури, ефективної кредитно-
фінансової системи; формування сучасної судової системи і
захист прав власності;

– формування інститутів влади, які відповідають завданню
прискореного розвитку країни;

– наявність – явна або неявна – певного ідеологічного аранжування
перетворень, які здійснюються, причому завжди і всюди в цьому
аранжуванні була наявна в тій чи іншій формі запозичена на
заході ідея прогресу, ідея розвитку, яка була невід’ємним
елементом ідеології модернізації.
У процесі прискореного розвитку в різних країнах усі

перераховані ознаки модернізаторських авторитарних режимів
проявлялись більшою чи меншою мірою. Це залежало від конкретної
ситуації і цілей розвитку в кожній країні.  У будь-якому випадку
авторитарні режими розвитку повинні були розв’язувати проблему
своїх взаємовідносин із суспільством. У цілому вона розв’язувалась
завдяки досягненню консенсусу за принципом «політичні свободи
замість матеріального добробуту й (або) соціальної

мобільності» [9, c. 42].
Благодатний матеріал для дослідження авторитаризму розвитку

надає Іспанія франкістського періоду (1939–1975 рр.). Її досвід має
широкий характер, оскільки тут чітко виявилися багатоликість
авторитаризму розвитку, умови й межі його суперечності, протиріччя,
а також зв'язок, який існує між ним і демократією [9, c. 96].

Потрібно відмітити, що Іспанія пережила два різні типи



авторитаризму розвитку, які відрізнялись глибиною і
масштабністю модернізації, ступенем охоплення нею різних сфер
суспільного життя. Рубежем між ними став кінець 50-х років.

Ми розглянемо другий тип іспанської модернізації, який охоплює
60-ті – першу половину 70-х років – період пізнього франкізму.

Пізній франкізм є повноцінним варіантом авторитаризму
розвитку.

У другій половині 1950-х років режим переживав низку
серйозних проблем. Одна з них – дефіцит державного бюджету, який
перевищував 20 відсотків. Держава вдавалася до грошових емісій, що,
у свою чергу, породило інфляцію та зростання цін. До цього додалася
холодна зима 1956 року, вона знищила весь урожай цитрусових, які
становили 20 відсотків іспанського експорту. Країна через брак валюти
опинилася на межі енергетичного колапсу. На фоні економічних
успіхів багатьох західноєвропейських країн, які підписали 1957 року
договір про створення «Спільного ринку», чітко окреслилась
неефективність господарчого механізму Іспанії, яка не брала участі в
міжнародному поділі праці. Політика автаркії викликала деформацію
економічних зв’язків, системи цін, появу чисельних дрібних
малоефективних підприємств. Пролонгація ізоляціоністського курсу
загрожувала режимові відставанням і поглибленням соціально-
економічних труднощів [3, p. 115–116; 19, c. 25; 9, c. 97; 12, c. 374; 10,
c. 41–42].

На порядку денному постало питання про глибоку економічну
реформу, яка була покликана обмежити втручання держави в
господарське життя, відновлення повноцінних товарно-грошових
відносин, залучення іноземного капіталу. Так наступив доленосний
момент у політичній історії франкізму. Головне полягало у виборі
моделі соціально-економічного розвитку: чи перехід до відкритої
ринкової економіки, чи продовження політики автаркії.

Глава іспанської держави, генералісимус і каудильйо Франсиско
Франко Баамонде зробив свій вибір на користь поступального розвитку
свого режиму, передовсім у соціально-економічному плані [9, с. 97].

На межі 1950–1960-х років франкізм вступив у якісно новий
етап свого внутрішньополітичного розвитку, який отримав в історії
назву десаррольїзму (від ісп. desarrolo – розвиток, ріст),
апертуризму (від ісп. apertura – відкриття, відкритість) і який тісно
пов'язаний з приходом у владні франкістські структури технократів
(опусдеїстів). Основні завдання технократів, з точки зору
іспанського соціолога Амандо де Мігеле, у синтезованому вигляді
формулюються так: 1) досягнення економічного зростання при



максимальному сприянні розвитку приватного підприємництва;
2) економічне зближення з розвинутими капіталістичними
державами; 3) збереження авторитарного режиму [18, c. 121; 15, c.
152].

У цей період відбулися такі зрушення, на які взагалі здатний
авторитарний режим, зорієнтований на розвиток. Пом’якшала цензура,
робітники отримали право на укладення колективних договорів, на
економічні страйки. Було дозволено створення асоціацій, які не носили
характер політичних партій. Лібералізоване законодавство, відкрився
широкий доступ у країну іноземного капіталу. Мільйони іспанців
отримали право їздити за кордон і тепер могли порівняти спосіб життя
в Іспанії і в західних демократіях.

1958 року було прийнято Закон про укладення колективних
договорів, спрямований на підвищення продуктивності праці і
стимулювання ініціативи робітників в умовах модернізації економіки.
Згідно з цим законом, міністерство праці було усунене від процесу
визначення заробітної плати в кожній галузі виробництва. Ця сфера
передавалася на узгодження власника підприємства та робітничого
колективу. Новий закон розширював межі робітничої ініціативи,
дозволяв ефективним компаніям і профспілкам встановлювати власні
норми виробітку і їхню оплату. 1958 року було укладено один
колективний договір, 1959-го – 179, 1962-го – 412. Щоправда,
запроваджена система колективних угод дещо різнилася від
аналогічних систем провідних західноєвропейських країн, оскільки
іспанське робітництво не отримало повних прав щодо захисту своїх
професійних інтересів та організацій [5, p. 481–484].

Новий бюджет 1958 року, який був запланований з
продефіцитом, відчинив несміливо двері для іноземних інвестицій.
Були здійснені перші заходи новоствореним управлінням з
координації та програмування, які звелися до затвердження плану
інвестицій з упорядкуванням витрат і капіталовкладень, усунено
різнобій в економічній діяльності міністерств, технічно
реформовано податкову систему, запроваджено єдиний реальний
обмінний курс песети (42 песети за один долар), скасувавши
нереальний офіційний курс (5 песет за один долар). Ці заходи та дії
опусдеїстів склали першу фазу передстабілізаційних ліберальних
економічних реформ [12, c. 380–382; 2, p. 102; 14, c. 334; 7,
p. 88].

Кардинальній економічній трансформації режиму, з одного
боку, сприяли, з другого – її спонукали, важливі події на
європейській та міжнародній зовнішньополітичній арені. Передусім,



франкістська Іспанія повністю вийшла з міжнародної ізоляції,
ставши членом ООН та її різноманітних органів і спеціалізованих
установ, зокрема Організації європейської та економічної співпраці
(ОЄЕС), Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку
реконструкції та розвитку [13, c. 359–362].

В історії франкізму розпочався новий етап, який
характеризувався зростанням добробуту нації, підвищенням
середньорічного доходу на душу населення. Раніше, на початку
переходу до ринкових засад, перші франкістські реформатори мріяли
про щорічний 800-доларовий дохід для кожного іспанця. На середину
1970-х років, тобто в кінці франкістського режиму, вдалося довести
цей показник до 4000 доларів. Соціально-економічний розвиток у
франкістській Іспанії 1961–1975 роками стали називати “іспанським
економічним дивом”. У ці роки, які ще поіменовують також “роками
розвитку”, економіка Іспанії зростала щорічно на 7 відсотків, тобто за
цим показником посідала друге місце у світі після Японії, і, отже, у
1972 році країна за розміром валового внутрішнього продукту посіла
вже 5-те місце в Західній Європі і 8-ме місце в капіталістичному світі
[11, c. 34, 43; 8, c. 104; 17, c. 80].

Упродовж 60-х років була знята політична відповідальність з
учасників громадянської війни, що створило передумови для
майбутнього національного примирення. Втратила свої позиції
єдина дозволена партія – Національний рух. Сформувалися
передумови для подальшої лібералізації режиму.

Свідченням цього стала підготовка та схвалення нового закону
про пресу, який був прийнятий урядом у жовтні 1965 року і
ратифікований кортесами в травні 1966 року. Можна сказати, що
«Закон про пресу» узаконив чимало подій уже постфактум, але його
значення для подальшої поступової демократизації франкістської
політичної системи неоціниме. Насамперед закон скасовував
попередню цензуру і запроваджував натомість процедуру
консультацій. Видавництва отримали право обирати своїх
директорів, проголошувалася свобода висловлювань і поширення
інформації. Хоча в диспозиції статті 2 вказувалося на необхідність
«поваги до правди і моралі, відповідності Закону принципам
Національного руху та решті фундаментальних законів; дотримання
інтересів національної оборони, державної безпеки і громадського
порядку в країні та за її межами». Водночас за порушення статей
закону встановлювалися санкції адміністративного характеру, в
окремих випадках могли застосовуватися положення цивільного і
карного кодексу [3, p. 142]. Незважаючи на всі



негативні сторони, закон відкривав великі можливості для
лібералізації засобів масової інформації і свободи слова.

Так само, прямим наслідком економічної лібералізації,
ініційованої франкізмом, стало формування в надрах іспанського
соціуму першопочатків громадянського суспільства. У свою чергу,
пом’якшення цензури дозволило вийти з підпілля забороненим
політичним партіям, а також профспілкам, які отримали підтримку з
боку католицької церкви, що унеможливлювало репресії з боку влади.

Ідея адаптації та реформування франкістської системи полонила і
найдалекоглядніших фалангістів.

Реформатори-фалангісти ініціювали в 1964 році реформування
Національної профспілки (Organizacion sindicata espanola – OSE)
через відмову від вертикальних структур і створення різних
горизонтальних структур: окремі галузеві союзи робітників і УТР та
союзи підприємців на місцевому й національному рівнях, що в
дійсності означало створення вільних профспілкових організацій.
Продовжуючи цей процес, у 1968 році керівники OSE підтримали
рішення про вільні вибори до горизонтальних профспілкових
структурних інституцій. Це дозволило робітництву 1968 року
провести по-справжньому прозорі профспілкові вибори і чимало
робітничих активістів посіли посади у профспілках різних рівнів. Це
було продовження процесу демократизації профспілок, який
розпочався ще на початку 1960-х років [1, p. 190–196].

Кульмінаційним акордом інституалізації франкістської
політичної системи стало схвалення «Органічного закону держави»
1967 року. Реформатори-франкісти вважали, що, з одного боку, з
прийняттям нового закону їхня концепція поступової політичної
лібералізації отримає правову базу, а з другого – цим законом буде
завершено, з огляду на похилий вік каудильйо, законодавче
закріплення функцій державного механізму, його компетенцій і
взаємовідносин законодавчих, виконавчих і судових органів влади
на перехідний період. Особливо закцентуємо увагу на тому, що
ухвала «Органічного закону» була логічним продовженням
лібералізаційних процесів, проголошених франкістською
адміністрацією наприкінці 1950-х років і закон дав постфактум
правове визначення новим якісним змінам, які трансформували
франкізм.

«Органічний закон держави» чітко визначив і розділив
повноваження й обов’язки глави держави та уряду, вніс зміни до
«Хартії про кортеси» щодо діяльності, комплектації та нові функції
цього законодавчого органу, закріпив правовий статус



франкістської судової влади та права громадян у сфері
правосуддя, створив нові органи і засвідчив логічну послідовність
усіх фаз конституційного розвитку франкістського авторитарного
режиму.
«Органічний закон» вніс суттєві зміни в правовий статус уряду,
повноваження якого до цього були визначені законом 1957 року «Про
юридичний статус державної адміністрації». Рада міністрів, замість
повноважень органу, що лише керує діяльністю державної
адміністрації, отримала статус органу державного механізму, за
допомогою якого глава держави міг здійснювати управління
королівством. «Органічний закон» визначав склад уряду, термін його
повноважень, можливі причини відставки голови уряду та членів Ради
міністрів, порядок формування нового складу Ради. Однак слід
зауважити, що закон досить розпливчасто визначає функції Ради
міністрів.  Згідно з п.  ІІІ ст.  13 «Органічного закону» цей орган мав
визначати національну політику, забезпечувати застосування законів,
здійснювати регламентовану владу, допомагати главі держави в
політичних й адміністративних справах. Заслуговує на увагу надання
уряду права делегованої законотворчості: при отриманні спеціальних
повноважень від кортесів уряд може надавати своїм рішенням сили
закону, однак попередньо заручившись підписом глави
держави [6, p. 106].

Суттєві зміни вніс «Органічний закон» у діяльність кортесів,
зокрема, у царині розширення електорального поля. У складі палати
з’явилась нова група депутатів-прокурадорів, які обиралися главами
родин і заміжніми жінками. Законодавча діяльність кортесів зазнала
низки змін: глава держави міг повертати закон на доопрацювання при
наявності трьох умов: волі власне глави держави, волі уряду з
мотивованим зверненням і, нарешті, волі Ради королівства, яка
обов’язково мала дати на це свою згоду. Ф. Франко у своєму посланні
кортесам від 22 листопада 1966 року проголосив: «Кортеси беруть на
себе повноту законодавчих функцій». Одночасно частина
законодавчих функцій делегувалась главі держави й уряду, які мали
право видавати декрети-закони в надзвичайних випадках. Суть
конституційної функції полягала в затвердженні можливого кандидата
на посаду глави держави за обопільною згодою кабінету міністрів і
Ради королівства. «Органічний закон» визначив, на відміну від
попередніх фундаментальних законів, правовий статус іспанського
правосуддя, яке проголошувалося повністю незалежним і таким, що
здійснюється від імені глави держави. Закріплювався принцип
незалежності суддів, їх незмінності та відповідальності лише перед



законом. Усі іспанці визнавалися рівними у сфері правосуддя.
Судочинство здійснювалося судами загального провадження,
військовими судами, а також церковними в межах встановлених
конкордатом з Ватиканом. Загальне керівництво судами здійснював
Голова Верховного суду, який обирався корпорацією юристів і володів
необхідними професійними й моральними якостями. «Органічний
закон» передбачав створення Фіскального міністерства, органу, що мав
здійснювати зв’язок між урядом і судами, повинен був сприяти
здійсненню правосуддя щодо захисту законних публічних інтересів,
домагатися для суддів і судів підтримки з боку юридичних спілок,
забезпечувати їхні соціальні інтереси. Спеціальний розділ
«Органічного закону» присвячений Національній раді, яка наділялася
повноваженнями державного органу, що виконував одночасно з
політичними функціями також законодавчі, суть яких зводилась до
попереднього розгляду проектів основних законів, до їх обговорення в
кортесах. Важливим, на нашу думку, є те, що цей орган брав на себе
функції конституційного контролю, подібні до тих, які здійснюють
конституційні суди правових держав. Так, Національна рада наділялась
правом подання конституційної скарги протягом двох місяців після
затвердження закону чи поправки, внесеної до закону главою держави,
якщо вважала, що прийнятий закон чи поправка суперечать
іспанському законодавству [16, c. 220; 6, p. 107–109].

Окрім своєї інституційно-правової важливості, «Органічний
закон» 1966 року був визначним і через те, що в умовах «економічного
дива» мобілізував і консолідував іспанське суспільство завдяки
винесенню законопроекту на всенародне обговорення. Підтримали
закон 95,9 відсотків іспанців і лише 1,8 відсотків висловилися
«проти» [16, c. 217].

Таким чином, «Органічний закон держави» завершив
конституювання франкістської держави, процес демократичного
оновлення державних інституцій і, найголовніше, створив засади
післяфранкістського переходу до парламентської монархії.

Наприкінці 1965 року в текст кримінального кодексу було
внесено додаток, що економічні страйки не відносилися до
кримінальних злочинів. 1970 року видано черговий декрет про
страйки, який передбачав розв’язання конфліктів завдяки
переговорам між підприємцем і представниками “вертикальних
профспілок”. Робітничий колектив повинен був за 15 діб
попередити підприємця про страйк. У травні 1975 року кортеси
схвалили закон про легалізацію страйків (окрім політичних) [12, c.
457].



Закон про право на створення політичних асоціацій від
21 грудня 1974 року дозволяв усім іспанцям, які досягли

18-річного віку, брати участь у політичних асоціаціях,
які, щоправда, мали діяти в межах, окреслених статутом
Національного руху [4, p. 117–118].

Важливі переміни сталися також і в громадсько-політичній
свідомості іспанців. Вихід із міжнародної ізоляції та початок
економічної лібералізації викликали розвиток масового туризму,
поїздок іспанців за кордон (зокрема, робота, іміграція).
Традиціоналістська й аскетична Іспанія перетворилася на країну
розваг, відпочинку та споживання. У 1970 році іспанська держава
витратила більше на освіту, аніж на збройні сили [5, p. 504].

Культурне середовище поступово набирало іншого характеру,
воно характеризувалося різноманіттям, або, як висловлювалися в
Іспанії – плюралізмом. Незважаючи на певний спротив державних
структур, ці тенденції мали незворотний характер [12, c. 397].
Авторитарна економічна модернізація спричинила відповідні
соціально-політичні, культурні, психологічні новації, зміни в
суспільному сприйнятті. У суспільстві отримали поширення
аполітичність і споживацька орієнтація. Економічні успіхи
ствердили легітимність режиму в очах значної частини іспанської
спільноти. Соціально-політичне життя у франкістській Іспанії
набрало якісно нової форми і розвивалося за власною логікою,
незалежно від правлячої верхівки На підприємствах стали виникати
незалежні робітничі комісії як альтернатива вертикальним
профспілкам.

Ринкові економічні реформи сприяли формуванню численного й
впливового середнього класу, який став стабілізаційною основою
демократичного транзиту, розвитку структур громадянського
суспільства, становленню в надрах авторитарного франкізму
демократичної політичної культури, виокремленню з діячів
поміркованої антифранкістської опозиції контреліти, яка, будучи
толерантною до політичних противників, мирно, без соціальних
потрясінь, демонтувала франкістський режим і здійснила унікальну
політичну демократизацію іспанського суспільства. Ще один аспект
іспанського досвіду являє безсумнівний інтерес у зв’язку з проблемою
генезису авторитаризму розвитку.

Вибір франкізмом монархічної форми державного правління мав
історичне значення для майбутнього Іспанії, оскільки це обумовило
феномен іспанського демократичного транзиту. Франко і його
повірники були «законниками» – вони строго дотримувалися



прийнятих ними правових актів і правил гри. У франкістському
законодавстві був закладений механізм перегляду існуючого
правопорядку, зокрема, у законі про спадкування посади глави
держави. У подальшому, після смерті Франко, франкістські кортеси,
відповідно до цих механізмів, схвалили закон про політичну реформу,
яка відкрила дорогу до демократії [9, c. 98].

Узагальнено характерні для пізнього франкізму зрушення можна
репрезентувати так:

в економіці – завершення переходу від аграрного суспільства до
індустріально-аграрного, кардинальна зміна співвідношення у ВВП
між сільським господарством і промисловістю на користь останньої;

у соціальній сфері – суттєве поліпшення матеріального добробуту
мільйонів іспанців, формування чисельного середнього класу;

у політиці – лібералізація авторитарного режиму, поява і розвиток
елементів громадянського суспільства;

в ідеології – відмова від крайнього націоналізму і релігійного
фанатизму при збереженні антикомуністичної індоктринації;

у соціальній психології – радикальні зміни в менталітеті
мільйонів іспанців [9, c. 96–97].

Перехід Іспанії від франкізму до демократії часто називають
еталонним. Таким же еталонним був авторитаризм розвитку в часи
пізнього франкізму. І останній, як у соціально-економічному, так і в
соціально-психологічному плані, став визначальним для першого.
Іспанія в роки пізнього франкізму пройшла гарну підготовчу школу
транзиту до демократії. У суспільстві стали поширюватися
толерантність, терпимість один до одного представників правих і лівих
сил. Саме в періоді пізнього франкізму потрібно шукати коріння
майбутніх пактів Монклоа, цивілізованого міжпартійного
співробітництва правих і лівих, яке привело до становлення демократії
[9, c. 98].

Загалом авторитаризм розвитку кінця 1950-х – першої половини
1970-х років привів до таких змін, яких не знала вся попередня історія
Іспанії.
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В статье определяются общие черты авторитаризмов
развития, анализируются особенности авторитарной модернизации
франкистского режима 1960-х – первой половины 1970-х годов и ее
влияние на формирование предпосылок для становления в Испании
демократии.
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The article determines general characteristics of authoritarianism
development, analyzes the peculiarities of authoritarian modernization
Franco’s regime of 1960s – early 1970s and its influence on forming the
factors for Spanish democracy establishment.
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