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0.- INTRODUCCIÓN. 
  
 A I Guerra Mundial deixou profundas secuelas nas ordes político, social, económico, etc., que marcarán por 
moitos anos o futuro das nacións. 
 As consecuencias económicas da Gran guerra poñerán de relevo as contradiccións internas do propio 
capitalismo, e o período de entreguerras será escenario da crise máis grave do sistema capitalista ata ese momento, 
o que obrigará ao seu reprantexamento. 
 Por outra banda hai que sinalar que esta época coñece un relevo na hexemonía económica e política 
mundial. Ata entón e desde o século XVIII a primeira potencia mundial fora Gran Bretaña, potencia pioneira do 
industrialismo. Pero a II Revolución Industrial transformou o panorama do mundo desenvolvido e o peso económico 
das diferentes nacións, de modo que na segunda metade do S. XIX Gran Bretaña deixara de ser o único productor de 
manufacturas para sufrir a competencia de USA, Alemaña, Francia e, pouco despois, Xapón. A guerra mundial 
acelerou estes procesos: as economías europeas quedaron seriamente danadas, mentres os USA aproveitaron a 
guerra para lanzar definitivamente a súa economía, de modo que ao finalizar as hostilidades xa se tiñan convertido 
na primeira potencia económica e política mundial. (precisamente ese peso cada vez maior da economía yankee será 
un factor decisivo na intensidade e nas dimensións da crise de 1929). 

 
1.- PERIODO DE CRECEMENTO: 1922-29. 
 
 Unha vez resoltos os problemas máis urxentes da posguerra entre os anos 1919 a 1921, as economías dos 
países capitalistas coñeceron desde ese ano un período de prosperidade que se prolongou ata 1929, e que se reflicte 
por exemplo nun forte crecemento da producción industrial. O período 1922-29 é xa que logo unha etapa de 
expansión económica, pero sobre todo de expansión americana, mentres en Europa a expansión foi máis 
modesta. Non deixa de ser significativo que estes anos sexan coñecidos en América como a "Época da Prosperity", e 
"Felices anos vinte" en Europa.  
 

A. A EXPANSIÓN NORTEAMERICANA: A PROSPERITY. 
 

 A Gran Guerra situara ós USA na primeira posición do concerto económico mundial debido, tanto ao empuxe 
da súa propia economía, como ao grado de destrucción das economías europeas. 
 No período 1921-29 a economía americana caracterízase polos seguintes trazos: 
 1- Alto poder adquisitivo dos seus mercados (consumidores). Os salarios dos traballadores americanos 
creceron de forma considerable como consecuencia do incremento da productividade vinculado á xeneralización dos 
novos sistemas de organización científica do traballo: producción en cadea ou taylorización. 
 2- Auxe das industrias de bens de consumo como electrodomésticos e automóbiles, apoiado por unha 
revolución dos métodos de vendas e de publicidade (marketing), que sentaron as bases da actual sociedade de 
consumo: é a época en que nace a publicidade a gran escala, as superofertas, das vendas a prazos, etc. Ademais 
algunhas destas novas industrias, como a do automóbil ou a electricidade, impulsaron o desenvolvemento doutros 
sectores, como os da producción de aceiro, cobre, caucho, petróleo, construcción de estradas, etc.  
 3- Boom da construcción, consecuencia da aceleración do crecemento das cidades. É a época da 
construcción dos grandes edificios, edificios que dan un selo característico á paisaxe urbana de Nova York, Chicago 
ou San Francisco. É a época tamén das urbanizacións de vacacións en Florida, California ou as Bahamas, dos 
rañaceos como o Chrysler ou o Empire State, que simbolizan dalgunha forma a agresiva personalidade deste país 
emerxente. 
 4- Concentración empresarial: neses anos acelérase o desenvolvemento das empresas monopolísticas e a 
concentración das grandes empresas. A producción de aceiro estará en mans de tres grandes trust: US Steel 
Corporation, Bethelen Steel e Republic Steel; a automobilística estará controlada por Ford, General Motors e 
Chrysler; a producción de petróleo estarao pola Standard Oil, etc. Non deixa de ser significativo que en 1930 a 
metade do capital americano estaba en mans de 200 sociedades. 
 Os únicos sectores en crise eran o ferroviario, pola competencia do automóbil, e o sector agrario. Ademais o 
fortísimo ritmo de producción empezou a causar os primeiros problemas de sobreproducción. Os stocks das grandes 
industrias comezaron a crecer máis aló do razoable, e precisamente o problema da sobreproducción sería un factor 
decisivo na crise de 1929. 
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 Peores perspectivas presentaba o panorama social, como reflicten a difusión da ideoloxía racista WASP 
(White, Anglo-Saxon, Protestant), ou algúns affaires como o caso “Sacco e Vanzetti”. 
 Concluída a etapa de inmigración masiva de poboación europea, en boa parte da sociedade americana 
espertáronse sentimentos xenófobos resultado dunha hipervaloración do "American way of life", a prosperidade 
que vivía o país había fomentado un sentimento de orgullo, e unha propaganda racista que alertaban sobre as 
nocivas influencias de certos grupos de inmigrantes transmisores do bolchevismo e do socialismo. A histeria 
colectiva tamén foi fomentada pola propaganda do novo Ku-Klux-Klan, refundado en Georgia por William Simons, e 
que tiña en común coa vella secta racista o nome e a intolerancia cos negros, asiáticos e xudeus. Baixo o lema 
"White, Anglo-Saxon, Protestant" (WASP), o Klan superou pronto os 4 millóns de afiliados e alcanzou unha gran 
implantación en Estados da chamada América profunda como Oklahoma, Kansas, Nebraska, etc. 
 Un episodio que reflicte de xeito palpable o ambiente xenófobo da época foi o protagonizado polos 
inmigrantes italianos Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. En 1920 ambos foron acusados e condenados por un 
dobre crime, sen que houbese máis probas concluíntes que a certeza da súa ideoloxía anarquista e, malia as presións 
das asociacións pro dereitos humanos e da campaña internacional a prol dos reos, Sacco e Vanzetti foron 
executados. 
 

B. EUROPA: OS FELICES ANOS 20. 
 

 Tralo caos económico dos primeiros anos da posguerra, Alemaña coñeceu unha fase de recuperación 
axudada por USA mediante préstamos e investimentos. Tratábase do plan Dawes (1924), que reducía 
significativamente as indemnizacións de guerra que o país xermano tiña que pagar, concedía créditos e devolvía a 
importante zona mineira e industrial do Rhur. Asimesmo, Alemaña entraba a formar parte da Sociedade de Nacións 
grazas ós acordos de Locarno ( 1925 ). 
 O  era crear un circuito no que o diñeiro dos créditos volcera á súa lugar de orixe: Poñíase a Alemaña en 
disposición de pagar as indemnizacións ós seus acreedores e estes farían o mesmo co seu: EE.UU.. Francia debe uns 
1970 millóns de $ a EE.UU. e Gran Bretaña 3.700 millóns de $ 
 A partir de 1922 as autoridades alemanas elaboraron un plan para endereitar a súa economía (dirixido polo 
Dr. Schacht) baseado na creación dunha nova moeda, o Rentenmark, e un novo Banco Nacional o Rentenbank. O 
Rentenmark era unha moeda respaldada pola riqueza nacional e cuxo valor estableceuse na paridade 1 rentenmark 
= 1 billón de marcos antigos. A operación foi un éxito porque conseguiu restablecer a confianza na moeda alemana. 
De todos os xeitos estas medidas eran provisionais, e en 1924 o Rentenmark era substituído polo Reichmark, moeda 
con respaldo ouro. 
 Nos países de Europa Occidental a expansión foi tamén máis moderada que en USA. En Francia a inflación 
non alcanzou a intensidade de Alemaña, pero os seus efectos chegaron ata 1926, ano no que chega ao poder 
Poincaré, con quen se inicia unha política de equilibrio orzamentario. Poincaré deu confianza aos sectores 
capitalistas franceses e como consecuencia diso retornaron a Francia gran cantidade de capitais franceses investidos 
anteriormente no exterior e que facilitaron un notable crecemento económico: a producción de aceiro 
incrementouse nun 300%, e algo similar sucedeu co aluminio, cobre, de automóbiles, etc. 
 Gran Bretaña atravesará maiores dificultades por mor de problemas monetarios. A libra viuse sometida á 
competencia do dólar que agora se converte na moeda internacional por excelencia. Por razóns de prestixio e para 
restablecer a confianza, o goberno británico decidiu fixar o cambio libra/dólar ao nivel anterior á guerra, de modo 
que a libra converteuse nunha moeda sobrevaluada que freaba as exportacións xa que os prezos dos productos 
ingleses eran moi altos. Descartada a posibilidade de baixar o valor da libra, a única vía para baixar os prezos era 
reducir ou conxelar os salarios, que foi o que se fixo, e isto provocou unha ola de conflictos sociais que culminaron 
coa folga xeral de 1926. En definitiva Gran Bretaña non se beneficiou da expansión dos anos vinte por manter unha 
moeda por encima do seu valor. 
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2.- A CRISE DE 1.929. 
 O 24 de Outubro de 1929 sería coñecido no futuro como o Xoves Negro. Ese día unha conmoción sacudiu 
Wall Street, santuario do capitalismo occidental, e puxo fin a unha década de expansión económica. A crise e a 
depresión prolongáronse longos anos e marcaron toda unha época. 

 
A. CAUSAS DA CRISE. 
En 1929 déronse unha serie de circunstancias que explican a magnitude da crise e a intensidade da depresión 

económica dos anos seguintes. Entre elas podemos citar: 
1. Crecemento económico desequilibrado:  

a. Sobreprodución: maior oferta que demanda de produtos ( desequilibrio oferta-demanda) 
i. Baixa dos prezos nun mercado saturado. 

ii. Acumulación de stocks. 
b. Aumento do proteccionismo. 

2. Crise do Sistema monetario internacional:  
a. Estados Unidos convértese no principal acreedor internacional: os países europeos levan a cabo o 

proceso de reconstrucción a base de créditos concedidos por EE.UU. 
b. Depreciación das moedas, excepto o dólar que se convertiu na divisa internacional por excelencia, xa 

que é a única que permanece como moeda convertible en ouro e cun  valor fixo. 
c. Debido ó afundimento do sistema monetario, aparece un aspecto novedoso no sistema capitalista: a 

inflación ( subida dos prezos ). En Alemaña, entre xaneiro de 1922 e novembro de 1923 a taxa 
acumulada de inflación ascendeu a un billón por cento 

“Os homes e as mulleres  apresurábanse a gastar os seus  soldos, a ser posible, aos poucos minutos de cobralos. Os 

billetes eran levados ás tendas en carretilla ou en coches de bebé. Aquel outono, en Alemaña,  utilizáronse 

virtualmente toda as prensas capaces de imprimir diñeiro. En realidade os billetes manaban a raudais. E ás veces o 

comercio interrumpíase ao retrasarse as prensas en producir novos billetes de cifras o bastante altas para que fose 

transportable a cantidad de papel necesaria para a compra do día. ”(J.K. Galbraith, O diñeiro, 1975) 

3. Unha estructura bancaria excesivamente fragmentada. En EEUU había máis de 24.000 pequenos bancos 
locais fronte a un número moi reducido de grandes bancos de ámbito nacional. A súa capacidade de 
resistencia ante unha crise de grandes dimensións era moi relativa, e isto foi un factor de debilidade para a 
economía norteamericana, e unha das causas de crébas bancarias en cadea. 

4. A estructura empresarial. Ao longo dos anos vinte coñeceran un notable desenvolvemento as grandes 
empresas, trusts ou holdings, que monopolizaban varios sectores económicos. Estas sociedades posuían 
ademais importantes paquetes de accións doutras empresas, e tiñan interese en que elevase a súa 
cotización en Bolsa para vender e obter grandes beneficios. J. Galbraith menciona os nomes de empresarios, 
financeiros e políticos que fomentaron o boom especulativo coas súas declaracións e manobras para gañar 
diñeiro fácil. 

5. A intensidade da especulación: o ritmo de crecemento das cotizacións de Wall Street constituíu o 
verdadeiro desencadeante da crise. Unha especulación masiva e sen límites imprimiu tal ritmo á subida do 
valor das accións, que se alcanzaron prezos moi superiores aos que correspondían a cada empresa polo seu 
nivel de producción e as súas beneficios. Era moi doado obter créditos dos bancos para adquirir accións na 
Bolsa. Á mínima ocasión rompeu todo o sistema.     

6. A propia dinámica da crise: se a intensidade da especulación provocara alzas desorbitadas dos valores de 
Bolsa, a crise provocou o fenómeno contrario. As cotizacións afundíronse rapidamente, o pánico substituíu á 
euforia e o afundimento da Bolsa provocou reaccións en cadea. A crise bursátil arrastrou consigo a todo o 
sistema bancario. Os clientes retiraron precipitadamente os seus aforros e os bancos tiveron que pechar, o 
que provocou o bloqueo do creto e con iso a paralización dos instrumentos de investimento. O resultado 
final foi a desaparición de máis de 100.000 empresas norteamericanas, a creba de máis de 5.000 bancos e un 
incremento tremendo do paro. 

7. A estructura da economía mundial. O peso da economía americana na economía mundial era tan abafante, 
e isto explica a rápida difusión da crise por todo o mundo. Ante as dificultades os americanos retiraron os 
capitais que tiñan investidos noutros países, sobre todo en Alemaña e nos países latinoamericanos, que se 
viron privados repentinamente de financiamento e tiveron que deixar de comprar mercancías. Ao mesmo 
tempo todos os países industrializados frearon tamén as compras de materias primas, e deste xeito a crise 
trasladouse aos países menos desenvolvidos. 
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B. O CRACK DA BOLSA. 
 

A crise económica de 1929 puxo fin a un boom especulativo dos máis extraordinarios que coñeza a Bolsa de 
Nova York. 

Desde 1920 o clima de prosperidade e o aumento do prezo das accións da Bolsa induciron aos inversores a 
adquirir importantes paquetes de valores, que volvían vender en canto se incrementaba u pouco a súa cotización 
para obter rápidas ganancias. Ata 1928 o incremento dos valores das accións da Bolsa non foi excesivo, xa que se 
mantivo un equilibrio entre o prezo das accións e o valor real das empresas. 

A partir de Marzo de 1928 produciuse un desfase entre o alza dos valores da Bolsa e a actividade económica 
real, e desde entón tivo lugar o gran boom especulativo na Bolsa de Nova York. As declaracións irresponsables de 
importantes financeiros contribuíron a inflamar o ambiente e, chegado un momento, os prezos dos valores de Bolsa 
xa non eran senón o produto dunha especulación desenfreada na que participaron desde as grandes empresas ata 
os pequenos aforradores. 

Os primeiros signos de cambio nesa tendencia ao alza manifestáronse a principios de Outubro de 1929, pero 
habería que esperar ata o día 24 para que estalase o pánico: ese día puxéronse á venda 13 millóns de accións fronte 
a unha demanda practicamente nula, polo que os prezos das accións afundíronse. Esa data sería recordada no futuro 

como o “Xoves Negro”. Os días seguintes 
confirmaron a catástrofe: o luns 28 se ofertaron 9`5 
millóns de accións e o martes 29 de Outubro 
converteuse no día máis aciago de Wall Street con 
33 millóns de accións á venda e o afundimento 
definitivo das cotizacións. Os valores dos valores na 
Bolsa de Nova York reducíronse a un 15% en 2 ½ 
anos. So se empezaron a recuperar a partires de 
1.933 

 
 

C. ESTENSIÓN DA CRISE. 
Unha primeira consecuencia do Crack sería unha violenta contracción da producción e do comercio, primeiro 

nos propios USA, e inmediatamente en todo o mundo. 
En efecto, a crise americana tiña unha xénese bursátil, pero pronto se xeneralizou a todos os sectores da 

economía.  

•••• Sector bancario foi o primeiro afectado, xa que os clientes retiraron rapidamente os seus aforros nun 
momento en que os bancos non tiñan suficiente liquidez debido aos seus investimentos en Bolsa: o 
resultado non podía ser outro que a creba. O trastorno do sector bancario supuxo a paralización dos 
instrumentos de investimento.  

•••• Sector industrial e comercial: O brusco frenazo ás inversións transmitiu os efectos da crise bursátil aos 
sectores industrial e comercial e, con iso, a todo o aparello productivo. Entre 1929 e 1935 o retroceso do 
ritmo da actividade económica USA foi impresionante: a producción industrial reduciuse ao 50%, e como 
xa dixemos crebaron máis de 100.000 empresas, e suspenderon pagos máis de 5.000 bancos. As 
dificultades que atravesaba o sector agrícola tamén contribuíron a afondar a crise: o afundimento dos 
prezos agrícolas impediu aos agricultores devolver os préstamos bancarios, o que ocasionou a bancarrota 
de moitos pequenos bancos. 

•••• Estensión da crise por todo o mundo:Os efectos da crise estendéronse a todo o mundo, e esto foi así 
polo enorme potencial económico de USA, cuxa producción industrial supoñía en 1929 cerca do 50% da 
mundial. O primeiro sector que acusou a crise fora de USA sería o do comercio internacional que diminuíu 
un 25%, mentres a producción industrial reducíase un 40%. 

 

•••• Países máis afectados:Pero non todos os países sufriron a crise na mesma medida. Os máis afectados 
foron USA, por ser o berce da crise, e Alemaña pola súa dependencia da economía americana. Pero a 
crise tamén deu un duro revés ás economías agrarias dos países máis pobres, que sufriron a caída dos 
prezos das materias primas e dos productos agrícolas, o que provocou serios problemas en países como 
Hungría, Arxentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Australia, Nova Zelanda... 
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D. CONSECUENCIAS DA CRISE: A GRAN DEPRESIÓN. 
 

 A crise tivo ademáis outras profundas repercusións, e neste sentido a consecuencia máis dramática sería o 
despegue do paro: en Outubro de 1930 había en Estados Unidos 4'5 millóns de parados, e en 1933  uns 13 millóns, 
que supoñían o 30% da poboación activa. Malia que os primeiros indicios de recuperación comezáronse a detectar 
desde 1935, ata a II Guerra Mundial USA non recuperaría o pleno emprego nin o nivel de producción anterior á crise. 
 

A DEPRESIÓN EN ESTADOS UNIDOS(1929 = 100)  

ANo PNB Taxa de paro Inversión Produción 
industrial 

Produción de 
acero 

Vehículos 
vendidos 

Salarios 
agrícolas 

1930 

1931 

1932 

1933 

90 

83 

71 

69 

272 

497 

747 

778 

64 

34 

6 

9 

83 

67 

52 

63 

72 

46 

24 

41 

62 

42 

24 

36 

94 

71 

53 

48 

Fonte: POTTER, J.: The american economy between the Wars, 1974. 

 

A DEPRESIÓN EN EUROPA (1929 = 100)  

 PIB PARADOS 

ANo Alemaña Italia Gran Bretaña Alemaña Italia Gran Bretaña 

1928 

1929 

1932 

1933 

1936 

1938 

106 

100 

64 

71 

99 

123 

101 

100 

77 

71 

86 

110 

98 

100 

89 

89 

102 

117 

73 

100 

294 

253 

84 

23 

108 

100 

334 

339 

- 

290 

100 

100 

221 

203 

142 

144 
 

Fonte: Mitchell,B.R.: International Historical Statistics. Europe, 1998 
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E. SOLUCIÓNS Á CRISE. 
 

• Fracaso das solucións clásicas.
 

o Ciclos económicos de expansión
superaba nun periodo de tempo máis ou menos longo. Pero 
perigo ó mismísimo sistema económico capitalista, debido á súa duración e profundidade
Ninguén sabía como solucionalo. O liberalismo presupoñía que o sistema tiña mecanismos 
reguladores e correctores, tendo o Estado un papel secundario.

 
o Proteccionismo: Cad

importacións, e fracasaron todas as tentativas de cooperación internacional. As primeiras 
medidas adoptadas por USA consistiron en aumentar os aranceis aduaneiros dos productos 
agrarios e industriais procedentes doutros países, e a modo de represalia, moitos países 
reaccionaron aumentando os seus impostos sobre os productos americanos e limitando o 
volume das importacións. A Conferencia Económica de Londres de 1933 escenificou o fracaso 
definitivo das intentos internacionais de cooperación, e as medidas proteccionistas e o
económico dos Estados serán en diante a tónica dominante ata a II Guerra Mundial.
deste xeito o mercado internacional, o que agudizou e alongou a depresión.

 
o Políticas de deflación:

moeda. Políticas fracasadas en EE.UU. ( Presidente Hoover), Alemaña, Francia, Gran Bretaña,…, 
que tiveron consecuencais:

 
� EE.UU.: derrota de Hoover fronte a F.D. Roosevelt ( 1932 )
� Alemaña: ascenso do nazismo (A. Hitler)
� Francia: VICTORIA ELECTORAL DA Fronte Popular ( 1936 )

 
Xa que a crise non se resolvía por si mesma como defendían os principios do pensamento económico liberal do 

século XIX, algúns gobernos decidiron intervir nas súas e
fin o relanzamento económico. Claros exemplos deste tipo de actuacións serían o New Deal do presidente Roosevelt 
nos Estados Unidos, como modelo de actuación liberal, e o programa económico nazi en Al
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Fracaso das solucións clásicas. 

económicos de expansión-depresión, coñecidos durante o S XIX e dos que se sabía se 
superaba nun periodo de tempo máis ou menos longo. Pero a crise do 29 parecía poñer en 
perigo ó mismísimo sistema económico capitalista, debido á súa duración e profundidade
Ninguén sabía como solucionalo. O liberalismo presupoñía que o sistema tiña mecanismos 
reguladores e correctores, tendo o Estado un papel secundario. 

Cada país fixo fronte á crise favorecendo as exportacións e freando as 
fracasaron todas as tentativas de cooperación internacional. As primeiras 

medidas adoptadas por USA consistiron en aumentar os aranceis aduaneiros dos productos 
agrarios e industriais procedentes doutros países, e a modo de represalia, moitos países 

onaron aumentando os seus impostos sobre os productos americanos e limitando o 
volume das importacións. A Conferencia Económica de Londres de 1933 escenificou o fracaso 
definitivo das intentos internacionais de cooperación, e as medidas proteccionistas e o
económico dos Estados serán en diante a tónica dominante ata a II Guerra Mundial.
deste xeito o mercado internacional, o que agudizou e alongou a depresión.

Políticas de deflación: baixadas salariais, equilibrio dos presupostos e defensa do valos da 
moeda. Políticas fracasadas en EE.UU. ( Presidente Hoover), Alemaña, Francia, Gran Bretaña,…, 
que tiveron consecuencais: 

derrota de Hoover fronte a F.D. Roosevelt ( 1932 ) 
ña: ascenso do nazismo (A. Hitler) 

Francia: VICTORIA ELECTORAL DA Fronte Popular ( 1936 ) 

Xa que a crise non se resolvía por si mesma como defendían os principios do pensamento económico liberal do 
século XIX, algúns gobernos decidiron intervir nas súas economías con programas intervencionistas que tiñan como 
fin o relanzamento económico. Claros exemplos deste tipo de actuacións serían o New Deal do presidente Roosevelt 
nos Estados Unidos, como modelo de actuación liberal, e o programa económico nazi en Al
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, coñecidos durante o S XIX e dos que se sabía se 
a crise do 29 parecía poñer en 

perigo ó mismísimo sistema económico capitalista, debido á súa duración e profundidade. 
Ninguén sabía como solucionalo. O liberalismo presupoñía que o sistema tiña mecanismos 

 

favorecendo as exportacións e freando as 
fracasaron todas as tentativas de cooperación internacional. As primeiras 

medidas adoptadas por USA consistiron en aumentar os aranceis aduaneiros dos productos 
agrarios e industriais procedentes doutros países, e a modo de represalia, moitos países 

onaron aumentando os seus impostos sobre os productos americanos e limitando o 
volume das importacións. A Conferencia Económica de Londres de 1933 escenificou o fracaso 
definitivo das intentos internacionais de cooperación, e as medidas proteccionistas e o illamento 
económico dos Estados serán en diante a tónica dominante ata a II Guerra Mundial. Limitouse 
deste xeito o mercado internacional, o que agudizou e alongou a depresión. 

baixadas salariais, equilibrio dos presupostos e defensa do valos da 
moeda. Políticas fracasadas en EE.UU. ( Presidente Hoover), Alemaña, Francia, Gran Bretaña,…, 

Xa que a crise non se resolvía por si mesma como defendían os principios do pensamento económico liberal do 
conomías con programas intervencionistas que tiñan como 

fin o relanzamento económico. Claros exemplos deste tipo de actuacións serían o New Deal do presidente Roosevelt 
nos Estados Unidos, como modelo de actuación liberal, e o programa económico nazi en Alemaña. 
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• Teoría económica keynesiana. 
 

 John MAYNARD Keynes ( 1883 – 1946 ), economista inglés, realizou un diagnóstico novedoso e fixo unha 
proposta de novas medidas a tomar, ideas plasmadas no seu libro “ Teoría xeral sobre o emprego, o interés e o 
diñeiro” ( 1936 ) 
 

� Pricipal problema da economía: a falta de demanda. Hai que aumentala para que os empresarios 
poidan aumentar a produción e crear emprego. 

� Política de intervención estatal na economía, ante a falta de iniciativa privada ante a crise. Propón un 
aumento do gasto público, fundamentalmente en obras públicas, creando un ciclo na economía: 
aumento da demanda, primeiro nos diversos sectores da economía e despois no consumo ( xerábanse 
postos de traballo, aumentando o poder adquisitivo do traballador )multiplicando así ainda maís a 
demanda, o que á súa vez aumenta tamén os ingresos do Estado a través dos impostos ( reducindo 
tamén a débeda pública ). 

� En resume: plantexa deixar de aplicar a doutrina do “laisser-faire”  do liberalismo capitalista do S XIX. Foi 
o que puxo en práctica F.D. Roosevelt en EE.UU, co New Deal ( Novo trato ) a partires de 1933. 
 

• New Deal. 
Tralo fracaso das primeiras medidas económicas contra a crise que tomara o goberno do presidente Hoover de 

1929 a 1933, accedeu á presidencia dos Estados Unidos o presidente F.D. Roosevelt que puxo en práctica o New 
Deal ou Novo Programa que supón un brusco cambio nos principios do liberalismo económico: o propio liberalismo 
abandona o laissez faire e pasa a promover o intervencionismo do Estado co fin de corrixir as imperfeccións do 
sistema capitalista. A política económica do New Deal tiña como obxectivo prioritario superar a crise, e consistía nun 
conxunto de medidas económicas globais que se propoñían reactivar o consumo e o investimento, e poñer coto a 
certos abusos do sistema que contribuíran a desencadear a crise económica. 

 
o As primeiras medidas perseguían que o dólar perdese parte do seu valor e, en consecuencia, que 

subisen os prezos co fin de estimular o investimento. Para iso puxéronse en práctica varias medidas 
como a promulgación da Emergency Banking Act de 1933 que prohibía o atesouramento e a exportación 
de ouro, a autorización ao Presidente para que puidese ordenar a emisión de billetes sen respaldo ouro, 
para que puidese devaluar o dólar ata un 50% co fin de facilitar as exportacións, para que puidese 
comprar ouro a prezos superiores nun 50% ao de mercado, etc.  
 

o Reforma do sistema bancario para protexer os cartos dos aforradores mediante seguros sobre os 
depósitos. 
 

o Agricultura: promulgouse a Agricultural Adjustment Act ou AAA, co fin de incrementar as rendas dos 
agricultores, mediante a limitación da producción para provocar a subida dos prezos dos productos 
agrarios, e mediante a subvención ás exportacións. Nun primeiro momento o goberno indemnizou aos 
agricultores que reducisen a superficie de cultivo e, posteriormente, premiou aos que deixasen parte das 
súas terras a barbeito. Tres anos despois os ingresos medios dos agricultores estaban xa duplicados, pero 
esta política agrícola resultou excesivamente cara. 
 

o Sector industrial:  o goberno Roosevelt promulgou en Xuño de 1933 a National Industrial Recovery Act 
ou NIRA, que aportaba importantes innovacións co fin de reactivar a actividade industrial. O goberno 
pretendía un aumento dos salarios para crear un mercado de consumo con maior capacidade 
adquisitiva, unha reducción das horas de traballo, xa que non interesaba aumentar a producción, e con 
todo iso subir os prezos. Creáronse comisións nas que participaron empresarios, sindicatos e 
administración que prepararon normativas para cada industria, fixando prezos, salarios mínimos, horas 
de traballo, etc.  
 

o Obras públicas. No marco da NIRA púxose en marcha tamén un importante programa de obras públicas 
que incluíu a creación en 1935 da Publics Works Administration que daría traballo a máis de 3 millóns de 
parados. Tamén dentro dos programas industriais do goberno hai que destacar o Plan Hidroeléctrico do 
Val do Tennessee dirixido pola Tennessee Valley Authority.  
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A NIRA sería obxecto de fortes críticas e en 1935 a Corte Suprema declarouna inconstitucional e ao ano 

seguinte facía outro tanto coa AAA. 
A partir dese ano 1935 Roosevelt deu un xiro social ao seu programa, que é o que se coñece como o 

segundo New Deal: ampliáronse as liberdades sindicais, estableceuse a Seguridade Social mediante a Social Security 
Act, o seguro de desemprego, de vellez e de invalidez, etc., medidas que contaron cun amplo respaldo popular 
refrendado pola reelección de Roosvelt como Presidente en 1937. 
  O New Deal non obtivo uns resultados acordes cos medios empregados. O conxunto de medidas non 
conseguiu eliminar o paro nin reactivar o investimento privado, probablemente debido á oposición do mundo das 
finanzas, de modo que en 1937 seguían sen traballo 7´3 millóns de americanos e o investimento era aínda un 30% 
inferior ó de 1929. Pero é indubidable que as medidas gobernamentais contribuíron a aumentar a demanda, a 
estimular a economía mediante os investimentos públicos e, sobre todo, a modernizar e facer máis eficaz o 
aparello productivo. Polo tanto hai que consideralo moi positivo. Pero ademais, no plano social, os efectos do New 
Deal foron moi beneficiosos polo seu humanitarismo: a axuda aos parados ademais de ser un evidente logro social 
para os seus beneficiarios, contribuíu tamén ao mantemento da actividade económica, xa que os parados 
mantiveron un mínimo un mínimo nivel de ingresos, e con iso demostrouse que os obxectivos sociais e económicos 
poden ser compatibles en momentos de crises. 
 

• A solución nazi. 
 

 A crise de 1929 impactou de modo especial en Alemaña pola súa dependencia dos capitais e axudas 
americanas, e iso terá importantes consecuencias políticas a curto prazo. Os primeiros efectos da crise deixáronse 
sentir en 1930, e o fracaso das primeiras medidas e o incremento vertixinoso do paro facilitaron a subida ó poder de 
Adolf Hitler. 

Cos nazis xa no poder, desde 1933 Alemaña coñeceu unha política autárquica de reactivación económica. 
Hitler buscaba non depender de terceiros países e para iso estimulou a autosuficiencia agraria, a concentración 
industrial e a investigación (caucho sintético, por exemplo). 

O programa nazi converteu ao Estado nunha gran empresa que dirixiu os seus pasos en dúas direccións: as 
obras públicas e o impulso á industria do armamento, que chegou a absorber o 35% da renda nacional. Con iso en 
1939 Alemaña alcanzaba o pleno emprego. 

 

 
 
 
O Estado tamén regulou o comercio exterior e, mediante acordos bilaterais, obrigou aos exportadores 

estranxeiros que vendían os seus productos en Alemaña a comprar alí por unha suma equivalente ao valor das súas 
vendas, práctica que recibiu o nome de política do marco bloqueado. Estes acordos subscribíronse sobre todo con 
países das áreas do Danubio e dos Balcáns, que pasaron así á órbita económica alemana, o que máis tarde 
ocasionaralles vinculacións políticas decisivas. 
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