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TEMA 9. A I GUERRA MUNDIAL ( 1914 -18 ) 

I. CAUSAS DA GUERRA. 

1. AS RIVALIDADES EUROPEAS. A carreira de armamentos. 

 

2. OS CONFLITOS IMPERIALISTAS. 

o Crises marroquís. 

 

3. O NACIONALISMO RADICAL. 

o O conflito balcánico. 

II. A GRAN GUERRA. DESENVOLVEMENTO. 

1. Xullo 1.914: Estalido do conflito. 

2. 1.914: Guerra de movementos. 

3. 1.915: Guerra de posicións ou trincheiras. 

4. 1.916: Guerra de desgaste. 

5. 1.917: ano decisivo 

6. 1.918: fin da guerra. 

III. A ORGANIZACIÓN DA PAZ. 

1. OS TRATADOS DE PAZ. 

 

2. A SOCIEDADE DE NACIÓNS. 

IV. CONSECUENCIAS DA GUERRA. 

1. Demográficas. 

 

2. Políticas e territoriais. 

 

3. Sociais. 

 

4. Económicas. 
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I. CAUSAS. 

1. AS RIVALIDADES EUROPEAS.  

As relacións internacionais van estar determinadas pola escalada de tensión entre as 

potencias occidentais debido á defensa dos seus intereses nacionais e ao apoxeo do 

imperialismo europeo. 

A rivalidade entre as potencias europeas en defensa dos seus intereses económicos e 
políticos agudizouse a partir de 1900, de tal xeito que se converterá no fío conductor que leva 
á guerra. As rivalidades máis importantes serán as seguintes: 

 
� Rivalidade entre Francia e Alemaña. Remóntase á derrota francesa de Sedán de 1871, 

que supuxera a anexión por Alemaña dos territorios franceses de Alsacia e Lorena. Iso, 
e a política antifrancesa seguida desde entón por Alemaña favoreceu a existencia de 
sentimentos antixermanos na opinión pública francesa, na prensa, nas relacións 
diplomáticas, etc. Estas tensións incrementáronse con dous enfrontamentos en 
Marrocos, as chamadas crises marroquís de 1905 e 1911, provocadas por Alemaña 
para facerse un oco en aquela rexión a costa de Francia. As repercusións de estas 
crises foron grandes xa que provocaron o achegamento definitivo entre Francia e Gran 
Bretaña, país que agora advertía por vez primeira o perigo da agresiva política exterior 
alemana. 
 

� Rivalidade entre Alemaña e Gran Bretaña: Debeuse á Weltpolitic ou política mundial 
emprendida polo Kaiser Guillermo II (trala destitución do Chanceler de Ferro Otto von 
Birmark) en 1890. Esta política imperialista estaba directamente ligada ás necesidades 
do intenso desenvolvemento económico alemán das últimas décadas do século XIX, e 
estaba encamiñada a facilitar as súas actividades comerciais, a defender os seus 
intereses estratéxicos e económicos, o que provocarán o enfrontamento con franceses 
e británicos. Gran Bretaña alarmouse e, finalmente renunciou á súa política tradicional 
de "espléndido illamento", para comezar a construír unha serie de alianzas ao obxecto 
de neutralizar a Alemaña. 
 

Estas rivalidades entre as principais potencias conduciron á creación dunhas alianzas que 
darán como resultado a formación dos dous bloques que se enfrontarán na I Guerra Mundial:  
 

� TRIPLA ALIANZA, formada por Alemaña, Imperio austro-húngaro e Italia 
 

� ENTENTE CORDIALE formalizada en 1904 por Gran Bretaña e Francia, ós que se 
sumou Rusia en 1907 converténdose en TRIPLE  ENTENTE. Alemaña interpretou 
esta “entente” como unha política de cerco, o que provocou unha gran crispación 
nese país.  
 

Consecuencia directa destas rivalidades, foi a carreira de armamentos para aumentar a 
potencia militar fronte ós “inimigos”. 
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2. OS CONFLITOS IMPERIALISTAS. 

O choque entre imperialismos ( Francia, Gran Bretaña, Alemaña ) teñen coma 

escenario nos primeiros anos do S XX no Norte de África: Marrocos. Alemaña non quería 

perder a ocasión de aumentar o seu pequeno imperio colonial. A 1ª crise saltou en 1905 e tivo 

continuidade en 1911, ano no que Alemaña abandona Marrocos ante a presión de Francia e 

Gran Bretaña. 

3. O NACIONALISMO RADICAL. 

O nacionalismo afectaba a nacionalidades baixo o xugo dos grandes imperios: ruso, 

austriaco e otomán. Por outra parte, nos grandes estados europeos ( Francia, Gran Bretaña, 

Alemaña,… )crece un nacionalismo contra os “inimigos”.  

� Conflito balcánico. 

Un importante foco de tensión serían os Balcáns, que será precisamente onde prenda a 
mecha que desencadeou a guerra. As rivalidades nos Balcáns remontábanse a moito tempo 
atrás, favorecidas pola desmembración do imperio turco, cuxos territorios europeos eran 
disputados por varias nacións balcánicas. A situación nesa rexión era a seguinte: 

 
� Imperio Turco: continuaba un longo proceso de decadencia iniciado moito tempo 

atrás, que dará como resultado final a perda dos seus territorios europeos que se van 
a repartir entre os Estados balcánicos. 
 

� Imperio austro-húngaro: era unha potencia sen colonias e sen saída ao mar. A 
penetración nos Balcáns supoñíalle conseguir ese acceso tan necesario á costa, coas 
correspondentes vantaxes estratéxicas e comerciais. 

 
� Imperio ruso: estaba tamén interesado no territorio balcánico polos mesmos motivos, 

e por iso chocara cos austríacos anteriormente en repetidas ocasións. O apoio de 
Alemaña a Austria, en virtude da Tripla Alianza, provocou a entrada de Rusia na Triplo 
Entente. 

 
� Serbia: era unha nación hostil ó imperio austro-húngaro, porque o nacionalismo serbio 

tiña medo das ansias expansionistas austríacas nos Balcáns. 
 
Nos primeiros anos do século XX todas estas tensións estaban no ambiente, e neste 

contexto os exércitos austríacos invadiron Bosnia Herzegovina e producíronse as dúas 
chamadas “guerras balcánicas” (1ª en 1912 e 2ª en 1913 )entre os distintos Estados daquela 
rexión, ansiosos de repartirse os territorios turcos europeos.  
 

A gran vencedora foi, xunto a Rusia ( que aumenta a súa influencia na zona ), Serbia, que 
doblou a súa extensión, o que aumentou a súa pretensión de crear unha gran Serbia que unira 
ós pobos eslavos baixo dominio austriaco ( croatas, bosnios,, búlgaros e eslovacos ). As 
tensións en Europa aumentan. 
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II. A GRAN GUERRA. DESENVOLVEMENTO. 

1. Xullo 1.914: Estalido do conflito. 

Nas circunstancias de máxima tensión nos Balcáns, a "crise decisiva" tivo lugar o 28 de 
Xuño de 1914 cos asasinatos en Sarajevo do Arquiduque Francisco Fernando e a súa dona, 
herdeiros do Imperio austro-húngaro, por un membro do partido nacionalista "Nova Serbia". 
Austria, que sospeitaba a intervención de Serbia, interpretou o magnicidio como unha 
provocación intolerable e, tras asegurarse o respaldo de Alemaña, enviou un ultimátum a 
Belgrado esixindo unha investigación exhaustiva con participación de funcionarios austríacos. 
Malia que Serbia aceptou todas as esixencias do ultimátum, o 28 de Xullo Austria declarou a 
guerra, e inmediatamente -en virtude das diversas alianzas en vigor- produciuse unha reacción 
en cadea, de modo que boa parte de Europa entra en guerra. 

 
O desenvolvemento da guerra non se correspondeu coas previsións iniciais. Nun principio 

case todo o mundo creu que a guerra sería moi curta, de varias semanas como máximo, e a 
realidade foi que se prolongou máis de catro anos. 

Esta guerra coñeceu a utilización de tecnoloxía moi avanzada para a época: submarinos, 
aviación -en principio só para recoñecemento, pero máis tarde como medio de combate 
activo-, carros de combate ou gases tóxicos, e por iso o resultado final do conflicto foi unha 
auténtica carnicería, con perdas humanas que se achegaron aos dez millóns de mortos. 

As alianzas previas á crise de Sarajevo converteron o conflicto, que nun principio era 
bilateral, nunha guerra internacional de ámbito europeo.  
 

Nun primeiro momento enfrontábanse os aliados da Triplo Entente -Francia, Gran Bretaña 
e Rusia- cos imperios centrais da Tripla Alianza -Imperio alemán, austro-húngaro e Italia-, con 
todo os italianos botáronse, non entraron en guerra e cando o fagan, en 1915, o farán no 
outro bando, no bando da Entente. En Europa, excepto España, Suíza, Holanda e os países 
escandinavos, todos os países se involucraron na guerra: Turquía e Bulgaria aliñáronse cos 
imperios centrais, en tanto que Grecia e Romanía, que nun principio eran neutrais, fixérono 
coa Entente en 1916. 
 
Finalmente a incorporación ao conflicto dos territorios coloniais e USA significou a 
conversión do conflicto europeo nun conflicto mundial. 
 

En resumo: 
� Potencias Aliadas: Triple Entente ( Francia, Gran Bretaña e Rusia ), máis Italia ( 1915), 

Grecia e Romanía ( 1916 ), e EE.UU ( 1917 ) 
� Potencias Centrais :Triple Alianza ( Alemaña, Austria-Hungría, sen Italia ), máis 

Turquía e Bulgaria. 
 

As principais frontes de guerra serían o NE de Francia, onde se enfrontaron os exércitos 
francés e alemán, onde se deron as principais batallas e onde se sufriron as maiores sangrías 
humanas, e a fronte oriental que bordeaba a fronteira alemana do Leste, desde o Báltico ata 
Austria. Frontes de guerra secundarias serían os do Norte de Italia, onde se enfrontaron 
italianos e austríacos, e a fronte dos Estreitos que levan ao mar Negro, onde se enfrontaron 
ingleses e turcos. 

Ademais hai que subliñar a importancia da guerra no mar. Trala batalla de Jutlandia en 
maio de 1916, a flota inglesa destruíu á alemana e isto permitiulle realizar un bloqueo 
marítimo ao Reich. Os alemáns reaccionaron utilizando de forma masiva submarinos que se 
dedicaron a afundir, non só navíos de guerra inimigos, senón tamén ós barcos mercantes que 
abastecían aos aliados. 
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2. 1.914: Guerra de movementos. 

Sería despregada nos primeiros meses do conflicto polos alemáns na fronte occidental 
seguindo o Plan Schlieffen mediante unha guerra relámpago que tiña como obxectivo destruír 
ao exército francés, para logo concentrar todas as enerxías na fronte oriental contra os rusos. 
A entrada en guerra de Gran Bretaña e a resistencia de Francia -batalla do Marne, en 
Setembro de 1914- fixeron fracasar este plan e obrigaron a Alemaña a soster dúas frontes de 
guerra simultáneas. 
 

3. 1.915: Guerra de posicións ou trincheiras. 

Caracterizouse pola estabilización das frontes e o desenvolvemento de tácticas defensivas 
mediante trincheiras. Esta táctica provocou un enorme desgaste nos exércitos, con decenas de 
miles de perdas humanas, e foi a mais clara expresión da situación de igualdade de forzas dos 
contendentes. O balance é favorable ás potencias centrais. 
 

4. 1.916: Guerra de desgaste. 

Intentos de facer car o seu lado a victoria, cun balance equilibrado ( ainda que Alemaña terá 

moitas dificultades debido ó bloqueo naval) 

� Batallas de Verdún , do Somme. 

� Batalla naval de Iutlandia ( os británicos acaban coa flota alemaña) 

 

5. 1.917: ano decisivo 

A estabilización das frontes e a guerra defensiva duraron ata os últimos meses da 
guerra, pero no ano 1917 dúas importantes novidades alteraron o desenlace do conflicto: 

 
� A primeira novidade, foi favorable a Alemaña. Rusia abandonaba a guerra tralo triunfo 

bolchevique e desaparecía así a fronte oriental. Lenin consideraba que a paz cos 
alemáns era premisa indispensable para o triunfo da revolución bolche, e chegou a un 
rápido acordo con Alemaña: en Marzo de 1918 asinaba o Tratado de Paz de Brest-
Litovsk. 
 

� A segunda novidade, favorable aos aliados: consistiu na incorporación de USA á 
guerra, debido aos danos causados aos seus barcos polos submarinos alemáns, pero 
tamén aos seus intereses económicos coas potencias aliadas. O Presidente Wilson 
tomou a decisión política de gañar a guerra para a democracia e acabar cos imperios e 
os réximes políticos autocráticos. A potencia económica e militar de USA sería, xa que 
logo, decisiva para o desenlace do conflicto a favor dos aliados. 

 

6. 1.918: fin da guerra. 

Alemaña foi perdendo apoios e queda soa: Bulgaria en setembro, Turquía en outubro, 

Austria-Hungría en novembro. Guillerme II abdica e proclámase a República. O 11 de 

novembro de 1918 a guerra terminara: Alemaña firma o armisticio. 
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III. A ORGANIZACIÓN DA PAZ. 

1. OS TRATADOS DE PAZ. 

Na Conferencia de Paz de París de Xaneiro de 1919 participaron representantes duns 
trinta países aliados e neutrales, pero a Conferencia estaría dirixida por un Consello formado 
polas catro grandes potencias vencedoras: Francia (Georges Clemenceau), Gran Bretaña (Lloyd 
George), USA (Woodrow Wilson) e Italia (Orlando). 

A organización da paz sería unha tarefa tan ardua como a propia guerra, como vaticinara o 
presidente Wilson, e as razóns das dificultades radicaban na división existente entre os 
vencedores, con obxectivos moi distintas. 

¿Cal era a actitude dos vencedores? Francia mostraba a actitude máis radical debido ao 
vello antagonismo con Alemaña, pero tamén a ser o país aliado máis castigado pola guerra e 
ao temor a un futuro rexurdimento de Alemaña. Clemenceau esixiu indemnizacións 
astronómicas polos danos causados, e a súa actitude marcada pola vinganza resúmese na 
consígna “Alemaña pagará”. Gran Bretaña e Italia defendían a negociación, as concesións, e os 
ingleses mostraranse particularmente interesados no futuro do Imperio Turco Otomán -un dos 
derrotados- e na presencia británica en Oriente Medio. Finalmente USA, que nin estaban 
interesados en indemnizacións nin estaban condicionados pola opinión pública ou a prensa, 
van xogar o papel de mediador. 

Os países vencidos serían excluídos das mesas de negociación, e vetouse tamén a súa 
entrada no organismo internacional creado para velar pola paz no futuro: a Sociedade de 
Nacións.  

A Conferencia de paz asumiu a filosofía dos soados "14 puntos" do discurso do Presidente 
Wilson ao Congreso norteamericano pronunciado o 8 de Xaneiro de 1918, que en síntese 
defendían: renuncia á diplomacia secreta, reducción de armamentos, un novo enfoque da 
"cuestión colonial" sobre a base do recoñecemento do dereito dos pobos á 
autodeterminación, delimitación de novas fronteiras nos países europeos respectando as 
nacionalidades históricas e creación da Sociedade de Nacións. 

Tras unhas conversas interminables asinábase finalmente o 28 de Xuño de 1919 o máis 
importante dos tratados, o Tratado de Versalles, que regulaba a paz con Alemaña e establecía 
condicións moi severas: Alemaña cedía Alsacia e Lorena a Francia, algúns territorios a Bélxica, 
a Dinamarca e a Polonia, e pasaban a ser administradas pola Sociedade de Nacións as rexións 
de Sarre, Dantzig e Memel, todo o cal significaba a amputación do 15% do seu territorio. 
Ademais perdía todas as súas colonias, se desmantelaba case todo o seu exército, 
obrigábaselle a pagar os danos causados pola guerra e, como adianto, debía entregar as súas 
fábricas, ferrocarrís, producción de carbón e a flota mercante que pasaba a ser propiedade do 
Reino Unido. Alemaña era, xa que logo, a gran derrotada, e impúxoselle unha paz durísima, 
atribuíndolle toda a responsabilidade do conflicto. 

Os Tratados de Saint Germain En Laye e Trianon asinados respectivamente o 10 de 
Outubro de 1919 e o 4 de Xuño de 1920 regulaban a paz co Imperio Austro-húngaro. En 
virtude destes tratados o vello imperio se desmembraba en tres Estados novos: Austria, 
Hungría e Checoslovaquia, e ademais cedía territorios aos Estados veciños de Polonia, 
Romanía, Italia e Sudoeslavia (Iugoslavia desde 1929).  

O 27 de Novembro de 1919 asinábase o Tratado de Neuilly, que regulaba a paz con 
Bulgaria. 

 
O Tratado de Sevres asinouse o 11 de agosto de 1920 e regulaba a paz con Turquía, que 

perdía case todo o seu territorio europeo e extensos territorios do Oriente Próximo (Siria, 
Armenia, Arabia e Mesopotamia) que pasaban a ser administrados estes últimos pola 
Sociedade de Nacións. 
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2. A SOCIEDADE DE NACIÓNS. 

Unha importante consecuencia política da guerra sería a aparición da Sociedade de 
Nacións. O preámbulo do Tratado de Versalles establecía a creación dunha Sociedade 
Internacional de Nacións, inspirada nos “14 Puntos” de Wilson, que tiña como misión principal 
salvagardar a paz e solucionar os conflictos mediante a negociación. Pero o seu talón de 
Aquiles sería a ausencia das tres principais potencias da época: Alemaña, por ser a gran 
derrotada, a URSS polo réxime bolchevique no poder desde 1917 cun sistema político oposto 
ás democracias occidentais, e os USA porque o Congreso norteamericano rexeitou firmar o 
Tratado de Versalles e voltou a unha política internacional illacionista. 
 

3. CONSECUENCIAS DA GUERRA. 
1. Demográficas. 

A Gran Guerra supuxo unha verdadeira catástrofe para a maior parte dos países de 
Europa. Catástrofe en primeiro lugar polo número de víctimas, entre 8 e 10 millóns de mortos, 
dos que máis do 80% foron europeos. O país máis afectado foi Francia que perdeu preto do 
3`5% da súa poboación, pero tamén sufriron elevadas perdas demográficas Alemaña, Austria-
Hungría e Rusia. 

2. Políticas e territoriais. 

Os tratados de paz levaron á práctica a remodelación territorial máis importante da 
historia contemporánea de Europa. Todos os países, excepto os que permaneceron neutrais e 
Gran Bretaña, experimentaron modificacións maiores ou menores nas súas fronteiras e os 
grandes perdedores serían os imperios alemán, austro-húngaro, ruso e turco. 

 
Entre as principais novidades do novo mapa europeo cabo destacar: 
1- Aparición dos novos Estados bálticos de Finlandia, Estonia, Letonia e Lituania que 
anteriormente pertenceran ao imperio ruso. 
2- Aparición dos novos Estados de Polonia e Sudoeslavia que se configura con 
territorios de moi diversa procedencia. 
3- Aparición dos novos Estados de Austria, Hungría e Checoslovaquia, que proceden da 
desmembración do Imperio Austro-húngaro.  
4- Desmembración do Imperio Turco Otomán que perde os territorios europeos e as 
provincias de Armenia, Siria, Mesopotamia e Arabia que pasan a ser administrados 
pola Sociedade de Nacións. 

 
En definitiva, un mapa de Europa moi fortemente fragmentado, e que se parece máis 

ao mapa de finais do século XX, unha vez derribados os réximes comunistas do Leste de 
Europa, que ao mapa anterior á Gran Guerra. 

Outra importante consecuencia sería a aparición da Sociedade de Nacións, da que xa 
falamos. 

Finalmente outra consecuencia sería o triunfo das democracias, o sistema políticos 
dos vencedores. Nas Conferencias de Paz de París os Estados novos e vellos de Europa central 
(salvo a URSS) adoptarán réximes democráticos co fin de obter dos vencedores un trato de 
favor. A Constitución francesa de 1875 sería tomada como modelo en Austria e 
Checoslovaquia (1920), en Sudoeslavia (1921) en Polonia, en Romanía (1923), etc. A difusión 
dos sistemas democráticos será unha das consecuencias máis importantes da victoria aliada e 
por iso a Sosiedade de Nacións terá como un dos seus obxectivos fundamentais a defensa dos 
valores democráticos. 
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3. Sociais. 

Entre as repercusións sociais da guerra hai que mencionar, en primeiro lugar, a nova 
dimensión que adquiriu a condición da muller, que transformou profundamente o seu status 
social en Europa. Este cambio tivo a súa orixe na incorporación masiva das mulleres ao mundo 
laboral durante a guerra, cando tivo que ocupar miles e miles de postos de traballo que 
quedaran libres coa mobilización militar de boa parte dos homes. No Reino Unido a man de 
obra feminina ocupada na industria e nos servicios duplicouse trala guerra, mentres en Francia 
representaba preto do 50% en 1921. Así, nas capas sociais máis humildes, a muller puido 
escapar da miseria e alcanzar un certo desafogo económico co seu traballo, e nas máis 
acomodadas supuxo o acceso á cultura e á Universidade ata entón reservadas aos varóns. Para 
todas elas todo esto fixo real a posibilidade de saír do estreito marco do fogar familiar e 
liberarse da súa antiga dependencia. Sucesivas leis consagraron esta transformación da 
situación feminina: e así por exemplo en 1918 conseguían en Inglaterra o dereito a votar. 

Outra importante repercusión derivouse do caos económico da postguerra, que 
provocou o crecemento do paro, a miseria e o descontento social. Por iso, a partir de 1918 
toda Europa viuse convulsionada por folgas, manifestacións, conspiracións revolucionarias, 
etc. O medo a un contaxio da revolución bolchevique de 1917 levou a empresarios e políticos a 
conceder parte das reivindicacións obreiras, como a xornada de 8 horas, aumentos de salarios, 
etc., pero a inflación e as propias dificultades económicas do momento explican a persistencia 
do descontento social. Nalgúns países a conflictividade foi alarmante, como en Alemaña, que 
en Xaneiro de 1919 coñeceu a insurrección espartaquista, movemento marxista afín ao 
bolchevique, insurrección que concluíu nun auténtico baño de sangue e cos seus principais 
líderes, Rosa Luxembug ou Karl Liebknecht, asasinados. Outro tanto sucedeu en Hungría onde 
Bela Kun estableceu un réxime similar ao bolchevique que durou pouco máis dun mes. Os 
movementos revolucionarios non chegaron a xeneralizarse, aínda que en boa parte de Europa 
occidental apareceron agora os Partidos Comunistas, creados en moitos casos a partir de 
escisións nos Partidos Socialistas, como sucedeu en Francia, España, Checoslovaquia, etc. 

 
4. Económicas. 

A maioría dos Estados europeos (Francia, Bélxica, Alemaña, Italia, Reino Unido e a 
maior parte dos Estados centroeuropeos) viron destruído boa parte do seu aparello 
productivo. 

Francia foi tamén o país máis afectado polas perdas materiais, sobre todo as súas 
rexións do Nordeste, xa que a maior parte dos combates libráronse nese chan francés. Francia 
perdeu máis de 3 millóns de hectáreas de cultivo, case todas as liñas férreas e os portos, 
centos de miles de edificacións públicas e privadas e case todas as instalacións industriais. O 
custo da guerra significou para Francia e Bélxica en torno ao 30% da súa riqueza nacional, para 
Italia o 26% e para Alemaña o 22%. 

Tamén foron moi graves os problemas derivados do financiamento do conflicto, que 
supuxo uns gastos desorbitados: a débeda pública dos contendentes pasou de 26.000 a 
225.000 millóns de dólares de 1914 a 1920 .Tamén gravísima foi a inflación deses anos. A peor 
parte nas consecuencias monetarias levárona os países da Europa central e oriental, que 
coñeceron unha inflación trepidante na postguerra: os prezos multiplicáronse por 14.000 en 
Austria, por 2`5 millóns en Polonia e por un billón en Alemaña, onde por esa razón as moedas 
estranxeiras substituíron ao marco como moeda de curso interior. Noutras palabras, a 
economía alemana quedou absolutamente arruinada. 

Ao comenzar a Primeira Guerra Mundial, a moeda de 20 marcos valía 
aproximadamente US$ 4,76.   O marco pasou, de 17.972 marcos por dólar en 1923 a 
4.200.000.000.000 de marcos por dólar, o 20 de novembro de 1923.  O Reichbank imprimiu o 
día 25 de outubro de 1923, a cantidade de 120,000,000,000,000,000,000,000 de marcos en 
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billetes, para poder atender a demanda do mercado hiperinflacionario. A partires de mediados 
de 1923, a inflación multiplicou os prezos 100 veces e dos alimentos  por 135. A partires de 
novembro de 1923, os prezos aumentaron entre 1 millón e mil millóns de veces. 

A outra cara da moeda presentárona os Estados Unidos cunha economía tan 
reforzada trala guerra que este país substituíu a Gran Bretaña como primeira potencia 
mundial: USA colocáronse á cabeza das nacións industriais, o dólar substituíu á libra como 
moeda internacional por excelencia, Londres cedeu a Nova York a hexemonía nos mercados 
financeiros do mundo e os yankees convertéronse nos principais acredores das economías 
europeas. Tamén os países neutrais, como Suíza ou España, viron reactivadas as súas 
economías, mentres Europa tiña que levantarse das súas ruínas. En definitiva a guerra 
debilitou a posición do continente europeo no concerto económico mundial. 
 

 


