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Погляди і позиції союзників по антигітлерівської коаліції щодо 
економічного розвитку Німеччини після завершення війни почали 
обговорюватися ще в 1941 році. На нашу думку, еволюцію політики 
держав-союзників щодо нацистської Німеччини, і зокрема їхнього
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бачення повоєнного устрою цієї країни, в тому числі в сфері економіки, 
можна поділити на два етапи. Для першого характерним є зародження 
та проголошення ідеї демілітаризації Німеччини, яка витрачала на 
озброєння в 1939 році 50% від бюджету [8]. Так, уже в заключному 
документі першої міжсоюзної конференції Англо-американській 
декларації від 14 серпня 1941 р. у пункті 8 наголошується, що “...мир 
не може бути збережений, якщо держави, які загрожують або можуть 
загрожувати агресією за межами своїх кордонів, продовжуватимуть 
користуватися сухопутними, морськими і повітряними озброєннями.” 
В.Черчілль і Ф.Рузвельт запевнили, що Велика Британія та США 
будуть допомагати і заохочувати інші держави проводити політику 
роззброєння [1].

Декларація 26 держав, що була підписана 1 січня 1942 року в 
Вашингтоні, оголошує демілітаризацію Німеччини головним 
стратегічним завданням союзників. У документі підкреслюється, що 
держави, які підписують цей документ, автоматично також приймають 
положення Атлантичної хартії [2]. Таким чином, Вашингтонська 
декларація розширює ідеї Атлантичної хартії та утворює 
антигітлерівську коаліцію.

Московська декларація 30 жовтня 1943 року продовжує 
наголошувати, що саме роззброєння — пріоритетний напрямок [6]. 
Проте характерною рисою вищезгаданих документів є відсутність 
бачення будь-яких механізмів здійснення демілітаризації економіки. 
Спільним для трьох конференцій є те, що на них пролунали ідеї 
окупації Німеччини та встановлення економічного контролю, проте не 
було досягнути єдиного плану і не були уточнені форми економічного 
контролю.

Натомість другий етап розвитку таких планів характерний 
утвердженням та роз’ясненням інших магістральних напрямків 
економічного життя післявоєнної Німеччини. Слід зазначити, що на 
Тегеранській конференції (28.11. -  01.12.1943 р.) Й. Сталін висловив 
думку, що Німеччина зможе повністю відновитися за 10-15 років, якщо 
цьому ніщо не перешкоджатиме. Лідер СРСР зауважив, що німці 
завжди зможуть обійти заборони, адже “якщо... заборонимо 
будівництво літаків, то... не можемо закрити меблеві фабрики, а 
відомо, що меблеві фабрики можна швидко перебудувати на
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виробництво літаків. Якщо... заборонимо Німеччині виробляти 
снаряди й торпеди, то... не можемо закрити її годинникових заводів, а 
кожен годинниковий завод може бути швидко перебудований на 
виробництво найважливіших частин снарядів і торпед. Тому 
Німеччина може знову відновитися і почати агресію” [5]. Сталін та 
Рузвельт мали спільну думку щодо ліквідації майбутньої загрози 
Німеччини: потрібно взяти під контроль стратегічні об’єкти, які б у 
випадку агресії допомогли б швидко зупинити її. Отже, на Тегеранській 
конференції постав другий головний напрямок економічної політики у 
німецькому питанні — контроль за ключовими об’єктами економіки.

Ф. Рузвельт на Тегеранській конференції висунув своє бачення 
післявоєнної Німеччини. Згідно з його планом, Німеччину потрібно 
було розділити на п’ять держав і встановити над кожною економічний 
контроль. Перша — Пруссія, яка мала б бути ослаблена шляхом 
зменшення її розміру в історичних кордонах. Друга — Ганновер і 
північно-західні райони Німеччини. Третя — Саксонія та район 
Лейпцига. Четверта — Гессенська провінція, Дармштадт, Кассель і 
райони, розташовані на південь від Рейну, а також старі міста 
Вестфалії. П'ята частина — Баварія, Баден, Вюртемберг. Крім того, зі 
складу Німеччини повинні були б виділені райони Кільського каналу і 
Гамбурга. Цими районами повинні були управляти Об'єднані Нації або 
чотири держави. Рурська і Саарська області повинні бути поставлені 
або під контроль Об'єднаних Націй, або під опікунство всієї Європи.

В.Черчіль натомість запропонував розділити Німеччину на дві 
частини: Південну і Північну (Пруссія). Прем’єр-міністр Великої 
Британії висловив думку, що тримати під жорстоким контролем 
потрібно лише Пруссію. На його думку південні райони Німеччини не 
несуть небезпеку [5]. На нашу думку, такі сміливі плани були 
обумовлені явним ослабленням німецьких сил після перелому на 
Тихоокеанському та Східному фронтах. На Тегеранській конференції, 
як зазначалося вище, вдалося досягти успіху у вироблені другого 
магістрального напрямку, проте не вдалося дійти до узгодження 
окупаційних зон, у межах яких мав би бути встановлений економічний 
контроль.

На Другій Квебекскій конференції 12-16 вересня 1944 року 
економічні заходи щодо післявоєнної Німеччини стали окреслюватися
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дедалі жорсткіше. На нашу думку, це було пов’язано з тим, що поразка 
Німеччини у війні ставала вже цілком очевидною. З боку США був 
запропонований “План Моргентау”, мета якого полягала у запобіганні 
розв’язуванні Німеччиною Третьої Світової війни. Щодо економічної 
складової, у документі йшлося про наступні пункти: 1. Німеччина мала 
стати переважно аграрною країною; 2. Найважливіші промислові 
районі мали перейти під міжнародний контроль; 3. Важка 
промисловість мала бути ліквідована; 4. Єдина промислова система 
мала бути дезінтегрована; 5. Банківська система мала бути 
децентралізована; 6 . Заборонялася зовнішня торгівля; 7. Імпорт мав 
бути обмежений; 8 . Морська риболовля мала бути заборонена; 9. 
Виготовлення азоту для мінеральних добрив заборонялося; 10. 
Податковий тиск на населення мав зрости; 11. Німецькі ліси мали 
стати сировинним придатком [10]. Також було запропоновано поділити 
Німеччину на Північну й Південну, окремо виділялася зона 
Міжнародного контролю.

План не отримав належної підтримки серед союзників і був 
відхилений. В. Черчілль прокоментував його як неможливий на 
практиці [3]. Така заява прем’єр-міністра Великої Британії, на нашу 
думку, обумовлена прагненням британського уряду просунути свій 
план поділу Німеччини, який пролунав на Тегеранський конференції. 
Слід зазначити, що влітку 1945 році після створення американської 
окупаційної влади “План Моргентау” знову був взятий до уваги, 
доопрацьований, але надалі замінений на директиву JCS / 106757 
(вик. до липня 1947 року)[6 ]. Таким чином, Друга Квебекська 
конференція утвердила ідею поділу Німеччини на зони окупації як 
одну з найважливіших, що на наступних міжсоюзних конференціях 
отримало подальший розвиток.

На Мальтійській конференції (30.01-03.02.1945 р.) велися
переговори щодо розподілу територій окупаційних зон. Найбільша 
проблема — політичне та економічне майбутнє. Досягнуті компроміси 
були переглянуті на Кримській конференції (04-11.02.1945 р.), на якій 
було прийнято остаточне рішення про окупацію і поділ Німеччини на 
окупаційні зони і про виділення Франції своєї зони (березень 1945 р.). 
Разом з цим було прийнято положення про економічний контроль над 
окупаційними зонами [9]. Учасники Ялтинської конференції заявили,
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що їх непохитною метою є знищити німецький мілітаризм і нацизм, 
створити гарантії того, що «Німеччина ніколи більше не буде в змозі 
порушити мир», «роззброїти і розпустити», «вилучити або знищити все 
німецьке військове обладнання, ліквідувати або взяти під контроль 
всю німецьку промисловість, яка могла б бути використана для 
військового виробництва» [9]. На Ялтинській конференції були 
вироблені та узгоджені принципи та механізми управління 
окупаційними зонами, в тому числі і в економічній сфері.

Постдамська конференція (17.07-02.08.1945 р.) стала
завершальною у цьому процесі. На ній були прийняті рішення про 
демілітаризацію, денацифікацію та демократизацію усіх сфер життя 
Німеччини. Економіку очікувало повне роззброєння і ліквідація всієї 
промисловості, яка могла б використовуватися для військового 
виробництва. Після знищення військового потенціалу і ліквідації 
монополістичних об'єднань Німеччина повинна була б сфокусуватися 
на розвитку сільського господарства і мирної промисловості для 
внутрішнього споживання. У Повідомленні трьох держав йшлося про 
те, що союзники в згоді один з одним вживуть заходів, щоб Німеччина 
ніколи більше не загрожувала своїм сусідам або збереження миру у 
всьому світі. Для узгодженого управління в окупаційних зонах була 
заснована Контрольна рада [4].

Таким чином, міжсоюзні конференції 1941-1942 рр. встановили, 
що пріоритетним напрямом економічної політики щодо післявоєнної 
Німеччини є демілітаризація. На конференціях 1943-1944 рр. були 
вироблені й інші магістральні напрямки, серед яких підпорядкування 
стратегічних об’єктів та економічний контроль в зонах окупації, що 
стали домінантними. Окрім цього, були вироблені механізми 
здійснення економічної політики. Еволюція підходів держав 
антигітлерівської коаліції до питання про майбутній економічний устрій 
повоєнної Німеччини була обумовлена зміною співвідношення сил на 
фронтах та зміною геополітичних інтересів самих держав. Остаточно 
ці підходи і плани визначилися в 1945 р., коли на завершальному етапі 
війни вони отримали своє оформлення в рішеннях Кримської та 
Потсдамської конференцій.
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