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Проблема об’єднання Німеччини – це одне з основоположних питань міжнародних
відносин після закінчення Другої світової війни. Воно було темою численних дискусій і
роздумів не тільки за часів своєї актуальності у світовій політиці, але й продовжує залишатися
таким і нині, коли сама проблема об’єднання вже давно здана в архіви.

Що ж примушує істориків знову і знову звертати свої погляди на цю подію в
міжнародному житті?

Насамперед, вивчаючи тему злиття ФРН і НДР у 1990 році, не можна не брати до уваги
той факт, що нині Німеччина – це потужна європейська держава, найбільш економічно
могутня країна Європейського Союзу, третя у світі за обсягом ВНП й темпами промислового
виробництва. Зокрема, «частка Німеччини у світовому ВНП становить 8 %, частка у світовій
торгівлі досягла 25%, а у валовому промисловому виробництві ЄС – 28%. Німеччина
залишається одним із найбільших експортерів промислових товарів на світовий ринок. Так, у
1995 р. Німеччина вивезла на світовий ринок товарів на суму 506,4 млрд. дол., що становило
понад 10% світового експорту (друге місце після США), приріст експорту порівняно з
попереднім роком становив 21 відсоток. Водночас Німеччина імпортувала товарів на суму
441,7 млрд. доларів, одержавши активне сальдо майже в 65 млрд. дол.» [1; 229–230]. Отже,
економічний потенціал країни майже дорівнює економічному потенціалові Франції та
Великобританії разом узятих.

Здається очевидним, що така економічна сила не може стояти осторонь політичного
життя. Цей постулат підтверджують прагнення Німеччини ввійти до складу постійних членів
Ради Безпеки ООН, активніше брати участь у миротворчих операціях, змінити США на
«посту» гаранта європейської системи безпеки. Прикладом цього можуть бути плани
Німеччини щодо врегулювання Югославської кризи («План стабільності для Південно-Східної
Європи, 1999»), участь бундесверу в миротворчих операціях в Іраку, Афганістані. Не
виключається також можливість залучення Німеччини до клубу ядерних держав тощо.

Отже, постає запитання: як держава, що зазнала нищівної поразки у світовій війні, змогла
досягти такого вагомого статусу в сучасній світовій політиці? Коротко нагадаємо про події
тих часів.

8 травня 1945 р. в Берліні представники верховного командування вермахту підписали
“Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини”. У липні-серпні 1945 р. відбулася
Потсдамська конференція глав урядів держав-переможниць, де розглядалася подальша доля
Німеччини. Саме тут уперше були розроблені основні принципи спільної політики учасників
антигітлерівської коаліції щодо німецького питання, які були зафіксовані в угоді “Політичні та
економічні принципи, якими необхідно керуватися у відносинах із Німеччиною у початковий
контрольний період”. Суть цих принципів зводилася до демілітаризації, денацифікації,
демократизації і декартелізації Німеччини згідно з рішеннями Ялтинської конференції 1945
року. «Союзники також домовились у перехідний період встановити окупаційний режим. До
радянської зони окупації зараховувалися Мекленбург, Померанія, Бранденбург, Саксонія; до
американської зони – Баварія, Вюртемберг, Гессен-Кассель, а також Бремен; до
Великобританії – Рейн-Вестфалія, Ганновер і Шлезвіг. В окремому порядку було встановлено
зону окупації Франції. До неї входили Баден, Пфальц, Прирейнська зона. 5 червня 1945 року



верховна влада в Німеччині була передана Центральній контрольній комісії у складі
представників 4-х держав» [9; 512].

Німецьке питання було темою обговорення на Лондонській і Паризькій сесіях РМЗС.
Було зазначено, що кінцевою метою союзники вважають об’єднання Німеччини і створення
демократичного уряду, проте через початок протистояння між обома наддержавами, яке чітко
намітилося 1946 року, процес об’єднання відступає на другий план. США і Радянський Союз
формують лояльні органи влади на підконтрольних територіях. 1946 р. в Східній Німеччині
створили Соціалістичну єдину партію Німеччини на чолі з В. Піком і О. Гротеволем, яка
формувала Німецьку народну раду.

У західних зонах об’єднання відбувалося злиттям територій, що перебували під
окупацією. «12 липня 1947 року внаслідок злиття окупаційних зон Великої Британії та США
утворюється Бізонія, а пізніше, з приєднанням до договору Франції у 1949 р., – Тризонія».

Берлінська криза, що розпочалася 1 квітня 1948 року, остаточно поховала плани про
об’єднання Німеччини. Обидві сторони конфлікту розпочали відновлювати економічний та
промисловий потенціал Німеччини, а в західних зонах почалася відмова від демілітаризації.

Дії Кремля під час Берлінської кризи посприяли якнайшвидшій політичній інтеграції
Західної Німеччини. У вересні 1948 року відроджені ландтаги вибрали Парламентську Раду,
яка розпочала підготовку проекту нової конституції. У травні 1949 р. ландтаги затвердили
нову конституцію. Відповідно до конституційних положень, тимчасовою столицею
майбутньої держави стало м. Бонн. Двопалатний парламент складався із двох частин –
Бундесрату та Бундестагу. Бундестаг вибирав федерального канцлера з кола депутатів партії,
що перемогла на парламентських виборах. Канцлер призначав міністрів і очолював виконавчу
гілку влади. На чолі держави стояв президент із досить обмеженими повноваженнями, якого
вибирала колегія виборців із числа депутатів Бундесрату та ландтагів.

У серпні 1949 р. відбулися перші парламентські вибори на території Західної
Німеччини, у результаті яких був сформований коаліційний уряд християнських демократів і
соціал-демократів на чолі з християнським демократом Конрадом Аденауером.

Врешті договірний процес закінчився восени 1949 р. 15 вересня цього року на західних
зонах окупації була утворена Федеративна Республіка Німеччина. «Після проголошення ФРН
руки Москви були розв’язані. Тепер її неможливо було звинуватити в розколі Німеччини,
відповідальність за який падала на США» [11; 110], а тому 7 жовтня 1949 р. було проголошено
Німецьку Демократичну Республіку, яка була під впливом СРСР.

Однак спроби західних держав розпочати процес об’єднання Німеччини тривали. На
початку 1952 р. у зв’язку із входженням ФРН у структури Європейського оборонного
співтовариства знову було підняте це питання. Зокрема, прем’єр-міністр Британії А. Іден
заявив: «Англійський уряд продовжує дотримуватися думки, що в Європі не може бути
забезпечена стабільність, допоки Німеччина залишатиметься роз’єднаною… Якщо сторони
прибудуть у Женеву з намірами спробувати досягти врегулювання… то вони зможуть
наблизити свої позиції» [1; 34]. Згідно з рішенням ООН розпочалася підготовка з формування
комісії щодо проведення всезагальних виборів на території обох німецьких держав, однак за
вказівками керівництва Радянського Союзу представники комісії не були допущені на
територію НДР.

Наступна спроба об’єднати німецькі землі сталась уже після смерті Й. Сталіна. Зокрема,
починаючи від середини 1953 року, Кремль вів таємні переговори із західними країнами про
початок процесу об’єднання в обмін на гарантії дотримання нейтралітету майбутньої
німецької держави. Але дані переговори припинилися після того, як 16 червня 1953 р.  у
Східному Берліні вибухнуло повстання робітників, незадоволених черговим зменшенням
зарплати. На наступний день у країні був оголошений всезагальний політичний страйк. У 315
містах НДР робітники та інтелігенція припинили роботу, вимагаючи відставки уряду та
проведення вільних виборів. Голова СЕПН Вальтер Ульбріхт запросив у Москви допомоги і в
Берліні було введено надзвичайний стан. Згодом на вулицях столиці НДР з’явилися радянські
танки, які відкрили вогонь по колонах мітингувальників: понад 400 людей було вбито. Так,
було придушено повстання, а розмови про злуку німецьких земель було вирішено припинити.

Подальша диференціація німецьких шляхів розвитку відбувалась уже під безпосереднім
впливом «холодної війни». У 1955 р. ФРН стала членом Північноатлантичного альянсу,



загостривши, відповідно, відносини з Радянським Союзом. Основоположним
документом тієї доби стала так звана «доктрина Хальштейна». Згідно з положеннями цього
документа ФРН вважалася єдиною легітимною німецькою державою, а НДР не вважалася
суб’єктом міжнародного права. Окрім цього, західнонімецький уряд не визнавав повоєнні
кордони Німеччини, апелюючи до кордонів станом на 1937 р. Це, ясна річ, створювало
напружені відносини із сусідами Німеччини – передусім із Польщею та Чехословаччиною.

Радянський Союз відповів на дії Західної Німеччини відповідним чином. У вересні 1955
р. була утворена Організація Варшавського договору під егідою СРСР. НДР відразу стала
членом цієї організації, правда з деякими застереженнями («поправка Гротеволя»):  НДР є
членом ОВД лише до об’єднання всіх німців у єдиній державі. Отже, створювалася видимість
незалежності комуністичного режиму від політики Москви.

Однак, незважаючи на такі недружні акти з боку обох сторін, все ж відносини між ними
починають, певним чином, налагоджуватися. Так, восени того ж таки 1955 року між СРСР і
ФРН були встановлені дипломатичні відносини. «З одного боку, ФРН оголосила про своє
повне міжнародне визнання, а з другого – СРСР отримав гарантії від ФРН щодо непорушності
повоєнних кордонів, хоча «доктрина Хальштейна» не була офіційно відмінена» [7 ; 628].

Користуючись цим, а також прагнучи підкреслити свою миролюбність, «Радянський
Союз у листопаді 1958 р. оголосив про свій намір надати Берліну статус «вільного міста»,  а
також вивести звідти свої війська. Радянська дипломатія розраховувала на відповідний жест з
боку країн-членів НАТО. Це дало б змогу фактично тримати обидві частини Берліна під своїм
контролем, тому що це «вільне місто» перебувало б в оточенні володінь НДР. Радянський
лідер М. Хрущов запропонував скликати міжнародну конференцію з приводу підписання
мирного договору з Німеччиною, що означало б визнання Повоєнної ситуації в Європі, а
відповідно, і визнання НДР де-юре. Одночасно на території НДР розпочалися масові навчання
радянських військ. Західні держави зрозуміли це як шантаж, а тому переговори були зірвані –
на запрошення М. Хрущова зустрітись із Д. Ейзенхауером у Відні, американський президент
відповів, що не бачить предмета для обговорення. Нічого не дала і зустріч керівників
наддержав у Відні червня 1961-го. СРСР вимагав виведення військ НАТО із території
Західного Берліна, однак Сполучені Штати не пішли на поступки» [3; 413].

Розпочалася Друга Берлінська криза. Того часу з НДР розпочався масовий вихід населення.
За один тільки 1961 р. НДР покинули 200 тис. осіб, а від 1945 до 1961 року на Захід
переселилося три з половиною млн. осіб, що становило 21 % населення Східної Німеччини. За
твердженнями держсекретаря США Г. Кіссінджера «Зх. Берлін слугував пунктом збору для
тих східних німців, які хотіли емігрувати на Захід: їм просто треба було сісти на метро і
проїхати в один із західних секторів міста, а потім подати заяву про еміграцію» [9; 513]. Тому
врешті-решт упродовж 10 днів, від 13 до 23 серпня 1961 р., була збудована двометрова стіна,
яка на 30 років відгородила східний світ від західного. Це була справжня “залізна завіса”, про
яку попереджав ще Черчілль у 1946 р. Ясна річ, що західні держави не могли такого стерпіти, а
тому «Кеннеді направив до міста додаткові війська, призначивши їх командувачем ген.
Люціуса Клея, який ще 1948 р. під час блокади Західного Берліна пропонував прорватися туди
на чолі колони танків. Це був красномовний жест, який показував, що США готові
відстоювати Західний Берлін від радянських посягань. У відповідь Хрущов відправив до
столиці НДР маршала Конєва. Однак все звелося до протистояння на пропускному пункті
Фрідріхштрассе: 25 жовтня американські та радянські війська простояли один напроти одного
цілий день, а потім розійшлися у свої гарнізони» [6; 548].

Наступні майже три десятиліття в житті двох німецьких держав позначилися відносною
стабільністю. Це пов’язано, насамперед з тим, що після Карибської ракетної кризи західний і
комуністичний блоки розпочали процес поступової розрядки міжнародної обстановки.

Саме наприкінці 50–60 рр. економічна наука збагатилася новим терміном – «німецьке
економічне чудо». Загалом, об’єднання, яке сталося на початку 90-х, значною мірою і було
наслідком економічної могутності Федеративної Республіки. «Вітрина соціалізму» не змогла
конкурувати на рівних зі своїм західним візаві. Економіка всіх країн народної демократії
базувалася тільки на дотаціях Радянського Союзу, і як тільки могутній патрон не зміг
виконувати більше роль кредитора, економічна ситуація вищевказаних країн відразу почала
погіршуватися шаленими темпами.



На відміну від Східної Німеччини, ФРН, отримавши значний економічний імпульс на
початку свого державотворення, надалі розвивалася цілком автономно в економічній сфері.
Велику роль у становленні економіки ФРН відіграв так званий «лан Маршалла». Зважаючи на
його визначну роль не лише в економіці ФРН, але й у житті всієї Європи, вважаємо за
необхідне сказати про нього кілька слів.

«Міф про план Маршалла став таким великим, як і його історичне значення. 1955 року
офіційний історик цього проекту описав, як з однієї короткої пропозиції в промові,
виголошеній Державним секретарем Джорджем Маршаллом на випускній церемонії у
Гарварді, постав цей план. Програма швидко переросла у велику енергійну міжнародну
ініціативу, і, зі своїм розширенням, цей проект став багато важити для багатьох людей. І навіть
сьогодні, через півстоліття, ці слова про план Маршалла залишаються, як і раніше,
актуальними» [4; 237].

Ішлося про надання широкомасштабної економічної допомоги зруйнованій війною Європі з
боку США. Відбудовуючи спустошений континент, Сполучені Штати намагалися не лише
поставити в певну залежність від своєї політики європейські держави, але вони прагнули мати
сильних союзників, які самі могли б підтримати їх у майбутньому. Саме на це і спрямовувався
даний план.

Західна Німеччина долучилася до Плану відновлення Європи ще до свого офіційного
проголошення як держави. 1947 р. був створений Німецький центральний банк. У наступному
році на території колишніх зон окупації була створена Тризонія – об’єднання, яке мало на меті
досягти створення на території Західної Німеччини єдиного економічного організму. Того ж
1948 р. Західна Німеччина приєдналася до Організації європейського економічного
співробітництва та спеціальної місії, що займалися реалізацією Плану Маршалла.

«Загалом Федеративна Республіка Німеччина одержала товарів на суму 4 млрд. доларів, а
пізніше притік американських інвестицій в економіку склав рекордну суму – 40 млрд. дол.» [1;
20]. У 50 рр. німецькі фірми впевнено вийшли на світові ринки промислової продукції,
передусім у сфері машинобудівної, хімічної й текстильної промисловості. Як наслідок,
динамічне зростання виробництва й успішне освоєння зовнішніх ринків забезпечили
стабільність німецької марки і накопичення золотовалютних резервів. До цього слід додати
порівняно невеликі витрати на армію до вступу в НАТО, а також приплив дешевої іноземної
робочої сили. Велику роль в економічному розвитку ФРН відіграла також торгівля зброєю
після 1955 р. Німецькі підприємства оснастили не лише бундесвер, але й почали постачати
зброю своїм союзникам з НАТО,  а згодом і за межами НАТО. «За логікою Аденауера
інтеграція із західноєвропейськими партнерами буде сприяти зростанню добробуту
благополуччя ФРН і її перетворенню у сильну державу. Дану політику канцлер називав
«економічною зброєю» боротьби за об’єднання» [11; 173].

Зазвичай «батьком німецького економічного чуда» називають міністра економіки в уряді
Аденауера Людвіга Ерхарда. Саме він висунув концепцію, яка частково перепліталась із
кейнсіанською моделлю розвитку. Держава мала контролювати і регулювати ринок, активно
залучаючи до формування економічної політики малий і середній бізнес, стимулюючи
високооплачувану працю на соціальних засадах, тощо.

Наприкінці 60-х під впливом «розрядки» в радянсько-американських відносинах ФРН
започатковала принципово нову політику стосовно своїх східних сусідів – «нову східну
політику». Немалу роль відігрів також той факт, що 1963 року пішов у відставку Конрад
Аденауер – цей найбільший противник визнання НДР. Крім того, на виборах 1969 р.
християнські демократи зазнали поразки, і до влади прийшли соціал-демократи в союзі із
ліберальними демократами (соціально-ліберальна коаліція).

Новий канцлер ФРН Віллі Брандт розпочав «нову східну політику», яка замінила «доктрину
Хальштейна» як офіційну зовнішньополітичну доктрину Бонна. Її суть зводилася до визнання
НДР суверенною державою, офіційної делімітації кордонів повоєнної Німеччини, визнання
незалежності Чехословаччини та закріплення за Польщею земель між річками Одер і Вісла.
Наслідками зміни зовнішньополітичного курсу Західної Німеччини стала ціла низка
міждержавних договорів. Так, «12 серпня 1970 р. між СРСР та ФРН був підписаний договір
про «Основи взаєморозуміння між СРСР та ФРН». Згідно з договором обидві держави взяли на
себе зобов’язання неухильно дотримуватися територіальної цілісності всіх держав Європи в їх



сучасних кордонах і заявили, що не мають будь-яких територіальних претензій нині і не
будуть висувати їх у майбутньому. Аналогічним був договір із ПНР від 7 грудня 1970 р., яким
регулювалися східні кордони Німеччини» [10; 415].

Велике значення мали документи підписані між обома німецькими державами. Зокрема, у
1971 році була підписана Угода про транзитні сполучення цивільних осіб та вантажів між ФРН
та Зх. Берліном. Пізніше, 26 травня 1972 р., був укладений Транспортний договір між ФРН та
НДР, що регулював взаємні транзитні перевезення між двома державами залізничним,
автомобільним та водним транспортом. Врешті, 21 грудня 1972 р. був підписаний Договір про
основи взаємин між НДР та ФРН, у якому сторони домовлялися проводити власну політику
щодо один одного винятково методом переговорів і на принципах мирного співіснування.
Договір передбачав нормалізацію і подальший розвиток відносин у науковій, культурній,
економічній сферах, захисті навколишнього середовища, спорті тощо. Тріумфом цієї
дипломатії стало прийняття обох німецьких держав до ООН 18 вересня 1973 року.

«Нова східна політика» ФРН була справді епохальною подією в міжнародній діяльності
держави. Можна висловлювати припущення, що саме вона і стала передумовою майбутнього
об’єднання, незважаючи на певну парадоксальність цього твердження. Справа в тому, що
згідно з договорами 1971–1972 рр. німці перестали розглядати один одного ворогами,
встановили чіткі відносини між собою. ФРН відмовилася від планів насильницького
приєднання Східної Німеччини. Натомість наперед виступила ідея економічної інтеграції –
ідея, яка таки реалізувалася в майбутньому.

Наступні два майже десятиліття не позначилися позитивно на відносинах обох держав. Це
пов’язано передусім із зовнішньополітичними чинниками. Крім того, на початку 80-х років
намітилася нова криза, пов’язана із загостренням протистояння наддержав. Однак все
змінилося, коли до влади в СРСР прийшов М. Горбачов. Його прихід на посаду генсека КПРС
співпав із черговою кризою в економічному та політичному житті НДР. Велику роль у її
розгортанні відіграло недотримання основних прав і свобод східнонімецьких громадян.
Прямим приводом до незадоволення стала заборона туристичних поїздок у країни Західної
Європи, передусім до ФРН. Німецькі громадяни почали масово виїжджати до ФРН через
Угорщину, Чехословаччину, Австрію. Радянський Союз, зайнятий своїми внутрішніми
проблемами, не надавав продовольчої підтримки своєму союзнику, що ще більше погіршувало
і без того велику економічну кризу.

Врешті розпочалися масові демонстрації населення, які співпали зі святкуванням 40-ї
річниці утворення НДР. На вулицях Берліна німці скандували гасло: «Ми – єдиний народ»,
«Геть Берлінську стіну».  У такій обстановці Е. Хонеккер був звільнений із посади
Генерального Секретаря СЄПН, його наступником став Е. Кренц. Новий генсек не збирався
нічого змінювати в житті своєї країни, але він змушений був покоритися силі обставин. Восени
1989 року в Берліні мітингувало близько 1 млн. осіб.

9 листопада 1989 р. сталася грандіозна подія в житті країн Східної Європи – Е. Кренц
оголосив про початок демонтажу Берлінської стіни. Ця подія, у дійсності, означала кінець
комуністичної влади в НДР, незважаючи не те, що формально вона протрималася майже рік.

У грудні 1989 р. канцлер ФРН Гельмут Коль виступив із 10 пунктами, за якими мало бути
проведене утворення єдиної Німеччини. У них, зокрема, ішлося про можливість об’єднання
Німеччини на федеративних засадах, створення економічного й валютного союзу, проведення
кардинальних реформ на території НДР.

Тим часом уряд НДР очолив Ханс Модров, який своєю метою поставив проведення вільних
виборів, економічної лібералізації, і встановлення багатопартійності. У питанні про можливе
об’єднання держав Модров висунув ідею поступового переходу до конфедералізму.

18 березня 1990 року відбулися Перші вільні вибори на території Східної Німеччини. У
результаті виборів було створено коаліційний уряд у складі партій: «Альянс за Німеччину»,
ХДС та СДПН. Головою уряду став християнський демократ Л. де Мезьєр, який висунув ідею
про повне об’єднання обох німецьких держав. Була створена спільна комісія для вироблення
документів про політичний, економічний, валютний союз обох держав.

1 липня 1990 р. набрав чинності Договір про політичний, економічний, валютний союз. У
вересні 1990 року парламентами обох держав було ратифіковано Договір про об’єднання ФРН
і НДР.



Слід вказати на два чинники процесу об’єднання: внутрішній і зовнішній. Безперечно, події
жовтня-грудня 1989 р. в НДР мали велике значення, але все ж таки зовнішній чинник був
вагомішим. У цьому питанні все залежало від позиції великих держав, насамперед від позиції
Радянського Союзу. Саме від М. Горбачова залежало – бути чи не бути єдиній Німеччині?
Варто зауважити, що керівник СРСР не передбачав повного об’єднання двох держав, про що
він підкреслив у розмові з міністром закордонних справ ФРН Г. Геншером. М. Горбачов,
зокрема, зауважив, що він проти форсованого процесу, його цікавить питання державного
статусу об’єднаної Німеччини, її позаблоковість. За словами Горбачова, «іде
загальноєвропейський процес, ми прагнемо будувати нову Європу, загальноєвропейський дім.
Для цього потрібна довіра» [1; 85].

Однак події, що розгортались у самому СРСР, не давали можливості ефективно
контролювати процеси в Німеччині. Цим відразу скористалися правлячі кола ФРН, і якщо в
листопаді 1989 р. Г. Коль погоджувався з ідеєю позаблокової конфедеративної Німеччини, то
після виборів 18 березня 1990р. і формування коаліційного уряду Мезьєра, його риторика
змінилася. Влітку 1990 року переговори велися щодо приєднання НДР до ФРН на
федеративних засадах. Це означало, що питання позаблоковості вже не висувається.
Федеральний канцлер заявив в інтерв’ю газеті «Известия» 9 квітня 1990 р., що він рішуче
відхиляє ідею підписання Німеччиною мирного договору, а також проти нейтрального статусу
майбутньої держави.

«Була вироблена формула «2+4» (ФРН, НДР; СРСР, США, Великобританія, Франція),
згідно з якою сторони домовилися про таке:
· територію майбутньої держави складають ФРН, НДР та Зх. Берлін;
· ніяких територіальних претензій нова держава не висуває;
· на момент створення нової суверенної держави всі права і відповідальність 4 держав

ліквідовуються;
· Радянський Союз протягом 3–4 років виводить свої війська;
· армія ФРН має складати не більше 370 тис. військовослужбовців;
· об’єднана Німеччина приєднується до ДНЯЗ та відмовляється від виробництва, зберігання

та застосування іншої зброї масового ураження.
12 вересня 1990 р. у Москві було підписано Договір про остаточне врегулювання відносин з

Німеччиною. 13 вересня було попередньо підписано Договір про добросусідство, партнерство
та співробітництво між СРСР та Німеччиною» [5; 313].

3 жовтня 1990 р. вступив у силу Договір про об’єднання ФРН і НДР. Процес об’єднання
завершився.

Отже, Німеччина здобула єдність, суверенітет і повну свободу дій на міжнародній арені.
Тривалий процес завершився успішно. У нове тисячоліття Німеччина вступила як один зі
світових лідерів, враховуючи її економічний і ресурсний потенціал. Об’єднання Німеччини
значно збільшило її територію та кількість населення. Отже, збільшився об’єм внутрішнього
ринку для промислової продукції. «Якщо площа ФРН становила 249  тис.  кв.  км,  то після
приєднання НДР загальна площа становила 357 ти. кв. км. Населення ФРН нараховувало
приблизно 62 млн. осіб, тоді як після об’єднання воно збільшилося відповідно до 72 млн. осіб
[1; 306]. Об’єднана Німеччина посіла дуже сильні позиції в новоутвореному Європейському
Союзі. Частка Німеччини у ВВП Євросоюзу становить 24%, тоді як часка Великобританії –
18%, Франції – 16,5%, Італії – 13,6%» [1; 309]. Окрім європейського континенту, ФРН
розвиває значні зв’язки з країнами інших континентів – США, Японією, Китаєм, країнами
Близького Сходу, пострадянського простору.

Одначе попри свої значні досягнення на міжнародній арені Німеччина має чимало
внутрішніх проблем, пов’язаних із колишньою НДР. Інтеграційний процес виявився чималою
проблемою як для економіки крани, так і для її мешканців. Лише на приватизацію та
модернізацію виробництва до середини 1997 р. було виділено близько 1 трлн марок. Значною
проблемою стало безробіття як на території Східної, так Західної Німеччини. У середині 1990-
х рр. у Німеччині налічувалося близько 4 млн. безробітних.

І все ж процес об’єднання став подією величезної ваги – він започаткував розпад
соціалістичного табору, сприяв утворенню нинішньої карти Європи і виходу німецької
держави на нові рубежі – у світ глобалізації та євроінтеграції.
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The author of this article strives to analyze peculiarities, regularities and results of German’s
unification in one state, basing on objective laws of international relations during the cold war’s
period and new political realities of modern life.
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Автор этой статьи стремится изучить предпосылки, закономерности и последствия
объединения Германии в одном государстве, исходя из объективных причин
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