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 הקדמה 

 היי! נכון שהחוברת מעולה אבל הנה כמה המלצות כדי שיהיה לך יותר קל להבין את החומר: 

 

: אפילו בויקיפדיה. שמתי כל מיני הגדרות והשלמתי מושגים מומלץ לקרוא קצת על המלחמה. 1

 שחסרים או שלא הייתי בטוחה שברורים, אבל תמיד כדאי לקבל קצת רקע על המלחמה והתקופה. 

 

:  רוב המאמרים נמצאים אונליין ומאוד קל להשיג אותם. נכון . מומלץ לקרוא את המאמרים2

 שהחוברת מכסה את המאמרים, אבל אין כמו לקרוא את המקור. 

 

אני לא סיכמתי את המאמר מילה במילה ולאו דווקא לפי הסדר. אני זה ניתוח:  –. זה לא סיכום 3

יש בחוברת הזו הרבה  ניתחתי את המאמר לפי שאלות המחקר שלו והנושאים המרכזיים. לכן,

 מההבנה שלי את המאמר. אני מנוסה בניתוח מאמרים, אבל בכל זאת, כדאי לומר זאת. 

 

 . מי לחם נגד מי במלחמה? 4

 פרצה מלחמת העולם הראשונה ושני מחנות עוינים עמדו זה מול זה: 1914באוגוסט 

 (.1917"ב )מאפריל (, ארה1915בריטניה, צרפת, רוסיה, איטליה )מאפריל  -מדינות ההסכמה

 (. 1914הונגרית, האימפריה העות'מנית )מנובמבר  -גרמניה, האימפריה האוסטרו -מדינות המרכז
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התגייסות חברתית וכלכלית במלחמת העולם . 1

 עופר אבנר/     הראשונה
 שאלות המחקר של המאמר

 

גרמניה, מהמדינות שלחמו במלחמת העולם הראשונה:    3ת ב  וכותב המאמר בוחן את השאלות הבא

 צרפת ואנגליה? 

 מדוע יצאו העמים למלחמה?  .1

 דם(? כוח אכיצד גייסו העמים השונים את המשאבים )חומרים, כסף, כוח עבודה,  .2

 איזה חותם השאירה ההתגייסות לאורך ימים? .3

 

  . מדוע יצאו העמים למלחמה? 1
 

אמל"ק: לא ידוע. כותב המאמר אומר בשורה האחרונה כי אין תשובה של ממש. לאורך המאמר 

 הוא מציג השערות לגבי הגורמים ליציאה. 

 

מלחמת העולם הייתה מאבק בין המעצמות , ליברלים אנגלים, טענו כי  ג'ון הובסון והנרי ברייספלד

כלומר, הגורם למלחמה מעבר לים. על משאבים כלכליים ועל שליטה במושבות ובאיזורי השפעה 

 הוא גורם כלכלי. 

 

: מדינות אירופה רצו לכבוש כמה שיותר המירוץ האימפריאליסטיהתרחש  19במהלך המאה ה 

שטחים מחוץ לאירופה כדי לבנות אימפריות ולשלוט על משאבי הטבע והמשאבים האנושיים 

 במדינות אותן כבשו. 

 

ים )=בעלי ההון( משקיעים את הכספים שלהם בארצות לא כדי לשמור על הרווחים שלהם, העשיר

האימפריאליזם משרת את כלומר, מפותחות מעבר לים, שם הם יכולים להרוויח יותר כסף. 

 . העשירים

למעשה, אין שום עדות שיריבות כלכלית בין המעצמות הייתה מניע למלחמה, כי הרווח הכלכלי של 

 המדינות מהמושבות עצמן לא היה גדול. 

 

 חשוב לדעת ששיקולים כלכליים השפיעו על התכנון האסטרטגי. 

 ברמע  , בריטניה ומדינות אירופה התחילו לייבא את רוב אספקת המזון שלהן19החל מסוף המאה ה  

והשקיעה כסף רב בפיתוח החקלאות ומסילות הברזל מעבר לים.   סחר חופשילים. בריטניה הנהיגה  

בנוסף, היא בנתה צי סוחר )=אוניות מסחר( רבות כדי לייבא את המזון וחומרי גלם )כותנה, צמר, 

 וכו'(.  דשן לחקלאות, שמן( ממדינות שונות )לדוגמה: ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ארגנטינה, הודו,
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בריטניה החלה לדאוג לביטחון צי הייתה לבריטניה עליונות מוחלטת בים.  19עד סוף המאה ה 

הוקמה ועדה מלכותית לחקר אספקת המזון   1902לכן, ב  הסוחר שלה כי היא הייתה תלויה בייבוא.  

כל עוד תהיה עליונות ימית לבריטניה, אספקת המזון בשעת חירום בשעת חירום. הועדה קבעה כי  

 מובטחת. 

שקיעה בריטניה כסף רב בצי הלוחם שישמור על העליונות הימית שלה ויגן על בעקבות ועדה זו, ה

 הצי הסוחר. 

 

תלוי בסחר )היריבה הגדולה של בריטניה( המשק של גרמניה עין הבריטי שגם גילה המודי 1906ב 

 . הימי

ההנחה בבריטניה הייתה שאם תפרוץ מלחמה, בריטניה, בעלת השליטה הימית, תשתק את הכלכלה 

 : ימי מצור )=סגר(הגרמנית ותמנע ייבוא מוצרים חיוניים לגרמניה. בריטניה תטיל על גרמניה 

 . המסחר יופסק -

 .מחירי המזון יעלו -

 )כי הנמלים יהיו סגורים(. תהיה אבטלה גדולה בתעשיות המייצרות מוצרים לייצוא -

 תהיה אבטלה בתעשיות התלויות ביבוא חומי הגלם.  -

 מסילות הרכבת לא יכולות להחליף את הנמלים כנתיב ליבוא ויצוא.  -

 

 המלחמה.  לכן, המובטלים והרעבים יפעילו לחץ על השלטון הגרמני להפסיק את

 

 אבל

 של בריטניה התעלמה משני עקרונות של האידיאולוגיה הליברלית:  תוכנית המצור

: על פי הליברליזם הכלכלי )יש הסבר למטה מהו(, הקניין הפרטי נחשב כקדוש. קנייין פרטי .1

 כלומר, המדינה לא מלאימה רכוש )=לוקחת לעצמה רכוש מהאדם הפרטי לטובת המדינה(. 

אחד מהעקרונות המוסריים של החוק הבינלאומי הייתה ההבחנה :  הבחנה בין חזית ועורף .2

הבריטים הגדירו את כל מדינת היריב )=העורף(. בין הלוחמים )=החזית( ובין האזרחים 

אזרחים ולוחמים, ולכן כולם היו מטרה צבאית. הגרמנים הגיבו לתוכנית המצור כאויבים,  

 ורצו מלחמה קצרה ומכרעת. 
 

 ליברליזם כלכלי: 

המדינה בתהליכים החברתיים והכלכליים זוהי תיאוריה כלכלית שמטרתה לצמצם את מעורבות  

 מתוך ההנחה שהחברה והכלכלה מסוגלות לאזן את עצמן אם היחיד יפעל לפי האינטרסים שלו. 

 

התיאוריה הזו מתבססת על הזכויות הטבעיות של האדם לחיים, חירות )=חופש( וקניין )=רכוש( 

 ולכן יש לאדם, ליחיד, זכות לממש את עצמו באופן חופשי )=ליברלי( בחיים הכלכליים. 
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לדעת כותב המאמר המצור הימי היה המרכיב הכלכלי העיקרי בין הגורמים למלחמת העולם 

 :הראשונה

 המסחר הבינלאומיהתרחבות  -

 התלות הכלכלית של המדינות ביבוא ויצוא -

 . שני אלה שינו את מאזן הכוחות הבינלאומי וחשפו את מדינות אירופה למצור ימי

 

 היוזמה למלחמה
 

 אוסטריה, גרמניה ורוסיה. של  שלושת הקיסריםאת המלחמה יזמו 

: הוא זה שהפעיל לחץ על אוסטריה קיסר גרמניה, וילהלם השני היה האחראי המרכזי למלחמה

 ורוסיה. 

  למה?

 היו שני מניעים מרכזיים ליציאה למלחמה: לדעת כותב המאמר 

פגיעה ם ביותר למעשים של הקיסר הגרמני הייתה  יאחד המניעים החשוב  :1914משבר יולי   .1

 למלחמה. . משבר יולי היה בעיניו הזמנה בכבוד

 הגרמנים חשבו שזו הזדמנות אחרונה לצאת למלחמת מנע נגד רוסיה וצרפת.   מלחמת מנע:  .2
 

 (1914משבר יולי )

, משבר שהוביל לפרוץ מלחמת העולם 1914משבר דיפלומטי בין מעצמות אירופה ביולי 

 הראשונה. 

הונגרי )פרנץ פרדיננד(. סדרת מהלכים -המשבר התרחש מייד לאחר רצח יורש העצר האוסטרו

הונגריה על -פוליטיים שמטרתם הייתה להחליש את סרביה, הובילו לאולטימטום של אוסטרו

 סרביה. 

 הונגריה רצתה להשיג שליטה בסרביה שהיוותה איום עליה.  -אוסטרו

ם והגרמנים לדרוש את חקירת ההתנקשות. לאחר לאחר רצח יורש העצר החלו האוסטרי

שהתברר כי רב סרן מהצבא הסרבי מעורב בהתנקשות, דרשו אוסטריה וגרמניה להרוס את 

מקורות המימון ודרכי הפעולה של ארגוני הטרור הסרבים. הם איימו שאם לא יתקבלו 

רישות והייתה דרישותיהם, הם יחזירו את השגרירים למדינותיהם. הסרבים לא מילאו את הד

 זו עילה למלחמה. 

 

טוען שמניעי הכבוד העצמי של גרמניה התגברו על שיקולי התבונה כותב המאמר, אבנר עופר, 

 . מי שסבל בעיקר היו בלגיה וצרפת שנגררו למלחמה על קיומם. והביאו את גרמניה למתקפה

 

אנגליה לא פתחה במלחמה ולא יזמה אותה אלא הגיבה על פלישת גרמניה לבלגיה ולצרפת, פלישה 

 שנעשתה יחסית בהפתעה אבל בלי שום התגרות מצד המדינות המותקפות. 
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  . כיצד גייסו את המשאבים למלחמה?2
 

איך הצליחו המדינות לגייס את אחת השאלות המרכזיות שמעלה עופר אבנר, כותב המאמר, היא 

 האזרחים למלחמת דמים של יותר מארבע שנים? 

 

 )צרפת, בריטניה, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה( שהתייצבו כדי לעצור את גרמניה.   מדינות דמוקרטיות

. פיה הפרט, רצונו וטובתו הם ערך עליון לחברההשקפת עולם ליברלית שעל במדינות אלו הייתה 

לכן, המדינות האלו השתדלו שלא להתערב בחיי החברה והכלכלה והאמינו שצריך לתת יד חופשית 

 לכוחות השוק. 

 

 אבל

 

. זאת למרות שבמדינות דוברות האנגלית לא תודעה לאומית חזקהגם במדינות דמוקרטיות יש 

 הייתה חובת גיוס לצבא. 

 

אז איך הצליחו המדינות האלו לכפות על מאות מיליוני בני אדם, לעזוב את העניינים הפרטיים 

 שלהם ולהתגייס למלחמה? אילו אמצעים היה צריך להפעיל ומה הייתה מידת הצלחתם? 

 

עופר טוען כי לכל אדם כמעט הייתה סיבה לפחד מהפסד צבאי, השפלה לאומית, התמוטטות פנימית 

 מכיבוש זר. של המדינה או 

כלומר, לא רק מי שלחם זוכה בפירות ההצלחה אלא גם ניצחון צבאי הוא "טובת הציבור".  כלומר,  

 מי שלא לחם למען המדינה. 

 

את למה לפרט )=ליחיד( במדינה ליברלית להקריב את עצמו למען הציבור?  יש כאן סתירה:

 . כפייההסתירה בין מניעי הפרט וצורכי החברה אפשר לפתור רק בדרך ה

 

 גיוס כלליהפתרון: 
 

 מערכת הגיוס כללה שלושה רבדים מרכזיים:

ביבשת אירופה הייתה מערכת של גיוס כללי שנתמכה ע"י כוחות צבא קבע ומילואים:  .1

גדולים של מילואים. )לדוגמה: צרפת, גרמניה(. )בדיוק כמו שיש בארץ היום: צבא סדיר 

 ומילואים(. 

 

את ההמונים למלחמה, )גם רגשית(  כדי לגייס  .  : עידוד ההתנדבות דרך התעמולההתנדבות .2

 הכריז על ביטול הויכוחים הפנימיים במדינה כי יש לצאת למלחמת מגן. הקיסר הגרמני 
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 19המחלוקות בחברה האירופאית במאה ה 

 ירופה היו מאבקים חברתיים רבים:אבכל חברה ב

: האצולה היו האנשים שנולדו למשפחות עם תארים )לורדים, בין האצולה והבורגנות -

ורכי דין, רופאים, בעלי מפעלים, אנשי רוזנים...(. הבורגנים היו אנשים עירוניים )ע

עסקים, בנקאים וכו'( שצברו כסף לאורך השנים אבל לא נחשבו כמכובדים מאוד ולא 

 קיבלו את כל הזכויות. 

אנשי העיר הם אלו שמנהלים את הפועלים, אבל לא נותנים להם  בין בורגנים לפועלים: -

 את התנאים המגיעים להם.

שיוויון זכויות מלא והן נאבקות לקבל את זכויותיהן בכל לנשים אין  :בין נשים לגברים -

 התחומים. 

שמרנים הם אלו שרוצים לשמור על המשטר הקיים ולשמר את  :בין שמרנים וליברלים -

התערבות המדינה בחברה ובכלכלה, והליברלים הם אלו שרוצים שכוחות השוק הם אלו 

 שיקבעו ולא תהיה התערבות של המדינה. 

אלו שרוצים לשמור על המשטר כמו שהוא ובין אלו שרוצים :בין דמוקרטים ומהפכנים -

 לבצע מהפכות שלטוניות. 

 

שותפות גורל שגרמה לכל הניגודים לקחת כאשר הגיע צו הגיוס נוצרה תחושה בחברה של 

. הם נקראו להגנה על המולדת או לעזרה בעורף. כולם היו בני משפחה של חלק ולהתמזג

 המגויסים. 

ינות עדיין לא היו שווים אזרחית ופוליטית, התקבלו פתאום ללב דהפועלים, שברוב המ

 החברה והפכו להיות חלק מהאחווה המדינית. 

 

מתוך האידיאולוגיה של כיבוד   המדינות הליברליות הסתמכו בהתחלה על התנדבות לצבא

ואכן, בתחילת המלחמה )בחודשים רצון הפרט ופנייה אל מניעי המחוייבות ההדדית. 

( הייתה התלהבות וגוייסו עשרות אלפי מתנדבים בחודש בבריטניה. 1914פטמבר  אוגוסט וס

 ים של בני אותו המקום, או כאלו שהיו בעלי רקע חינוכי דומה. דהוקמו גדו

מי שלא התנדב  הזמינה את כולם לתוך החברה הלאומית:בנוסף, התעמולה המלחמתית 

  נחשב לפחדן.

 

הוטל   1915רק בסוף  : גיוס שנכפה על הגברים הצעירים בשם ההגנה על המדינה.  גיוס חובה .3

 גיוס חובה בבריטניה . 
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 מה איחד את הלוחמים?
 

 : כלומר, נאמנות ודאגה לחברים המשרתים איתך. נאמנות הדדית ביחידה -

בבריטניה, למשל, : דאגה לשם הטוב שיהיה לי בבית כשאחזור. אבירות אישית/  מוניטין

 נשים חילקו נוצה לבנה לגברים שנשארו כסמל לפחדנות שלהם. 

: דאגה למשפחה, למדינה, שלא יהיה כיבוש זר. זוהי / מחויבות לאומה נאמנות למולדת -

עדות להתמסרות למשימה המשותפת, להעמדת צרכי המדינה והחברה לפני הצרכים 

 רצונות של הפרט. וה

: נכון שהיו תקופות משבר, אבל יחידות הצבא, בכל המדינות, החזיקו משמעת צבאית -

גם בתנאים של נחיתות  לתפקדמעמד מול שפיכות דמים, מחסור ומצוקה. הם המשיכו 

 צבאית מתמשכת. 

 

 אוסטרליה וקנדה
 

 אוסטרליה וקנדה עדיין לא היו מדינות עצמאיות. הן היו קשורות לבריטניה.  1914ב 

 הן היו מדינות עשירות משגשגות ואוכלוסייה בריאה ומשכילה. 

 

 בשתי צורות גיוס מרכזיות:חיילים רבים נשלחו ממדינות אלו לחזית 

: רבים התנדבו לשרת באירופה, חלקם מתוך סקרנות לגבי אירופה )מרחק של התנדבות -

 אלפי קילומטרים מביתם(. 

היו רבים שהתעקשו על הזכות לא להתגייס )היו אלו מדינות ליברליות(. קנדה   :גיוס בכפייה -

כפתה, בסופו של דבר, גיוס חובה. באוסטרליה משאל עם החליט שלא יהיה גיוס חובה אלא 

 דבים. רק מתנ

 

גם האוסטרלים וגם הקנדים תרבו רבות לבעלות הברית )בריטניה, צרפת, ארה"ב(: הם לחמו 

 באיזור א"י. 

 

 האתגר הכלכלי: גיוס התעשיה ועובדיה
 

גיוס )מלחמה ארוכה, מלחמת חפירות(:    האתגר הכלכלי הופיע ברגע שהתבהר אופיה של המלחמה

 . בלתי מוגבלתמלא של כל הכוחות הצבאיים לתקופה 

 

 בעקבות המלחמה עלו שלושה קשיים כלכליים מרכזיים: 

כחלק מהגיוס הכללי )חובה או התנדבות(, גויסו איכרים  גיוס איכרים ומחסור במזון: .א

 . מחסור במזוןועובדי חקלאות רבים למלחמה. לכן היה, כמעט מיידית, 
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התעשייה לא הייתה ערוכה למלחמה הזו, לא במערך  אין מספיק עובדי ייצור בתעשייה: .ב

)פלדה, חומרי נפץ, מרעום(. תעשיות  ביקוש לתחמושתהייצור ולא מצד ההנהלה. היה 

לכן, התעשיינים היו המתכת של אירופה לא היו ערוכות לייצור המוני של מוצר כזה. 

ייצור )חומרי צריכים להפסיק להתחרות בינם ובין עצמן ולתאם ביניהם את האספקה וה

 גלם, שלבי עבודה, מי אחראי על מה(. 

יות ממשלתיות לתיאום האספקה והייצור, רוב תעשיית הנשק נולמרות הקמה של סוכ

 . יצרני הנשק התעשרו וצברו רווחים גדולים. נשארה בידיים פרטיות

 

התעשייה נותקה מחומרי גלם )יבוא( ומשווקים משני צידי החזית הייתה אבטלה.  ה:  אבטל .ג

)יצוא(, ותעשיית המלחמה הייתה צריכה זמן כדי להכין את המפעלים, לקלוט ולהכשיר את 

 הפועלים לייצור המוני. 

 

בין הפועלים ובין בעלי המפעלים והמכרות )בעיקר  היו מתחים וסכסוכים, לפני המלחמה

ות פועלים שרצו לעשות שינויים במשטר. היו איגודי לכן, היו מפלגעל תנאי העסקה וניצול(.  

 פועלים שרצו להתאגד ולהתארגן, לקבל שכר גבוה יותר ולהסדיר את כמות שעות העבודה. 

ורים, מתכת, הנדסה כבדה )=טנקים, טרקט: כבדותרוב הפועלים האלו היו מתעשיות 

רצו להשבית את הם משאיות, רכבות(, מכרות הפחם, מסילות ברזל ותחבורה עירונית. 

 התעשיות. 

 

, שני הצדדים )הפועלים ובעלי התעשייה( , מול האיום החיצונילאחר פרוץ המלחמה

מלחמה ואפילו השתלבו במנהיגי הפועלים תמכו )לפחות זמנית(. הפסיקו את הסכסוך 

 בהנהלתה. ברוסיה ובגרמניה, למשל, הפעילות של הפועלים הביאה לשיתופם בשלטון. 
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 התפתחותה של כלכלת מלחמה
 

 . כלכלת מלחמהזמן קצר אחרי תחילת המלחמה התפתחת 

 

 כלכלת מלחמה כלכלת שלום 

יש הרבה סחורות, יש  כלכלת שפע: סחורות

 ייצור שתורם לרווחת האנשים. 

: פגזים ותותחים לא כלכלה בזבזנית

תורמים לרווחת האנשים, ככל שהייצור 

 שלהם גדול יותר, כך גדל הבזבוז. 

: יש יותר מחסור במקומת העבודה שוק העבודה

אנשים שמחפשים מקומות עבודה 

 מאשר מקומות עבודה. 

יש הרבה עבודה ותמיד יש מחסור 

 בידיים עובדות. 

יש הרבה מה לקנות בשווקים  היצע וביקוש

 והמחירים נמוכים. 

אין הרבה מה לקנות בשווקים והמחירים 

 לרוב גבוהים. 

 פועלים מקצועיים ומומחים.  סוג הפועלים

בימי שלום תעשיית המתכת הייתה 

תלויה בפועלים מקצועיים, שלמדו 

את המקצוע ובקיאים בתהליכי 

 הייצור. 

המומחיות של בעלי המקצוע 

מאפשרת למנהלי הייצור גמישות 

בתכנון העבודה, בקצב הייצור 

 ובהתאמת המוצרים לשוק. 

 פועלים חסרי הכשרה מקצועית. 

ומר בגלל שרוב מוצרי המלחמה )פגזים, ח

נפץ, כלי נשק, מדים וכו'( יוצרו תמיד 

בסדרות ארוכות וזהות, לא היה צורך 

 יומיומי בבעלי מקצוע מומחים. 

ברגע שכיוונו את המכשירים גם פועלים 

לא מקצועיים יכולים היו להפעיל אותם 

 לאחר תקופת הכשרה קצרה. 

עובדות, ורק בתפקידים  1/3רק  עבודת נשים

 . נשיים מובהקים

שירותי וק הנפוץ ביותר היה העיס

 )ניקיון, בישול, טיפול בילדים(.  בית

 בחקלאותחלק מהנשים עבדו גם 

)תעשיות הכותנה והצמר היו תלויות 

 בהן(. 

ומדפיסות  כפקידותחלקן עבדו 

 במשרדים. 

 . מפעלי המלחמהעיקר בעובדות ב

בגלל המחסור בכוח אדם )גיוס למלחמה(, 

הנשים למדו להפעיל את המקדחות 

 והמחרטות והתחילו לעבוד במפעלים. 

נשבר במחסום המיני בתעסוקה ונשים 

נכנסו בהיקף גדול לעבוד בענפים שנחשבו 

)תעשייה, מנהל ציבורי,  עד אז גבריים

 שירותים, תעשיות המתכת(. 

בנוסף, התחילו הנשים לטפל בפצועים 

 במרחק קטן מהחזית. 

מה שנתן להן  שכרהנשים קיבלו 

 עצמאות. 

 הרבה פחות נשים טיפלו בתינוקות.  
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 סוציאליזם של מלחמה
 

 משטר כלכלי חדש הנקרא "סוציאליזם של מלחמה". במהלך המלחמה נוצר 

 סוציאליזם הוא שיוויון. 

. כלומר: היו בהן חברות מעמדיותהחברות האירופאיות של לפני מלחמת העולם הראשונה היו 

מבחינת אנשי התקופה, הריבוד החברתי מספר מעמדות היררכיים: האצולה, הבורגנות, הפועלים. 

 הזה היה מובן מאליו. 

 

יישום עקרון השיוויון תרם   חמה הגדילה את התחומים בהם כל אדם נחשב שווה לחברו.המל

 לתחושת שותפות הגורל של המעמדות השונים וחיזק את המורל האזרחי והצבאי. 

 

 הנה כמה דוגמאות:

 :גיוס חובה. 1

 . צריכים להתגייסכל הגברים, בין אם היו שייכים לאצולה, לבורגנות או היו פועלים היו 

 צריך לומר כי האצילים היו ברובם קצינים בעוד הפועלים היו לוחמים "פשוטים". 

 קודמו בדרגותכשהתחילו קצינים רבים לההרג בקרבות, הגברים ממעמד הבורגנות והפועלים 

 ומילאו את מקומם. 

לא הייתה איזו מהפכה גדולה בצבא כי ההיררכיה נשמרה, בעיקר כדי שהקצינים הבכירים  בפועל

 יוכלו לשלוח את החיילים לקרב, בידיעה כי חלקם לא יחזרו. 

 

 . מאמץ לספר את צורכי החברה האזרחית2

התעשייה והייצור הוקדשו לאמצעי לחימה . כלכלת מחסורכפי שציינו קודם, כלכלת מלחמה היא 

שהקטין   מצור ימיבנוסף, מדינות רבות )כמו גרמניה, אוסטריה, רוסיה( היו תחת  ולקיום החיילים.  

 את המסחר. 

 הקשיים הכלכליים בעקבות המלחמה

גיוס האיכרים 
שהביא למחסור 

 במזון

קושי בתעשייה: אין 
מספיק עובדי ייצור 
בגלל הגיוס, נוצר 
 חוסר בתחמושת 

 אבטלה

 מתפתחת כלכלת מלחמה


