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As As economías europeas economías europeas ::
seriamente seriamente danadasdanadas

1919 1919 –– 39: 39: 
escenario da escenario da 

crise máis grave crise máis grave 
do sistema capitalistado sistema capitalista

I Guerra MundialI Guerra Mundial: : 
graves secuelas políticas, graves secuelas políticas, 

sociais, económicas,…sociais, económicas,…

Mentres Mentres os os USAUSA
covértese nacovértese na

1ª potencia 1ª potencia 
económica e política mundialeconómica e política mundial
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11-- Alto Alto poder adquisitivo poder adquisitivo dos seus mercados dos seus mercados 

22-- Produción en cadea ou Produción en cadea ou taylorizacióntaylorización..

33-- Auxe Auxe das industrias de bens de consumo das industrias de bens de consumo 
como como electrodomésticos e electrodomésticos e automóbilesautomóbiles

44-- Marketing e Marketing e publicidadepublicidade

55-- Boom da Boom da construcciónconstrucción::
N.Y., Chicago, San Francisco, California, Florida,…N.Y., Chicago, San Francisco, California, Florida,…

66-- Concentración Concentración empresarialempresarial: : 
en 1930 a ½ do capital estaba en mans de 200 sociedadesen 1930 a ½ do capital estaba en mans de 200 sociedades
( Ford, Chrysler, Standart Oil, General Motors,…)( Ford, Chrysler, Standart Oil, General Motors,…)
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KuKu--KluxKlux--KlanKlan, refundado en Georgia por William Simons :, refundado en Georgia por William Simons :
Ideoloxía W.A.S.P.: White AngloIdeoloxía W.A.S.P.: White Anglo--Saxon ProtestantSaxon Protestant

Prohibiuse a entrada de individuos de orixeProhibiuse a entrada de individuos de orixe
asiáticoasiático e rentrinxiuse aentrada de e rentrinxiuse aentrada de 

Europeos, sobre todo Europeos, sobre todo eslavoseslavos e e latinoslatinos--
Coa promulgación de leis como a Coa promulgación de leis como a 

Immigration Act de 1924Immigration Act de 1924

Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti,Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti,
Executados en 1920 por un Executados en 1920 por un 
crime que non cometeroncrime que non cometeron
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Alemaña:Alemaña: recuperación : recuperación : Plan Dawes (1924): Plan Dawes (1924): 
Reduce as indemnizacións de guerra Reduce as indemnizacións de guerra 

CréditosCréditos
Devolución da zona mineira e industrial do Rhur. Devolución da zona mineira e industrial do Rhur. 

Ingreso na Sociedade de Nacións : acordos de Locarno ( 1925 ).Ingreso na Sociedade de Nacións : acordos de Locarno ( 1925 ).

Rentenmark  (ata 1924): novo marco con novo cambio, debido á hiperinflación:Rentenmark  (ata 1924): novo marco con novo cambio, debido á hiperinflación:

1 rentenmark = 1 billón de marcos antigos1 rentenmark = 1 billón de marcos antigos
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CAUSASCAUSAS

CRECEMENTO 
ECONÓMICO 

DESEQUILIBRADO

Sobreproducción

Desequilibrio oferta-
demanda

Proteccionismo

CRISE DO SISTEMA 
MONETARIO 

INTERNACIONAL

USA é o primeiro 
acreedor mundial

Depreciación das 
moedas, excepto o $

ESTRUCTURA 
BANCARIO 

FRAGMENTADA

USA: 24.000 pequenos 
bancos

ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL

Grandes empresas ( 
trust e holdings) que 
fomentan un boom 

especulativo.

ESPECULACIÓN

Valores bursátiles moi 
por riba do valor real

Doado recibir créditos 
para especular en Bolsa

A DINÁMICA DA CRISE

Reaccións en cadea

Creba de + de 5.000 
bancos

Desaparición de 

ESTRUCTURA 
ECONÓMICA MUNDIAL

USAetira os capitais no 
estranxeiro

Os países 
industrializados deixan 

de mercar materias 
primas

A crise chega ós países 
Baixa dos prexos

Acumulación de stocks

Inflación
Desaparición de 

100.000 empresas USA

Aumento desorbitado 
do paro

A crise chega ós países 
menos desenvolvidos
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Acumu Acumu 
lación lación 
stocksstocks

Pro Pro 
teccio teccio 
nismonismo

Compra Compra 
accións a accións a 

baixo baixo 
prezoprezo

Venda Venda 
accións a accións a 
alto prezoalto prezo

Rápido Rápido 
beneficiobeneficio

Sobre 
produción

Desequi Desequi 
librio librio 

oferta oferta --
demandademanda

stocksstocks

Especu 
lación

Créditos Créditos 
fácilesfáciles

prezoprezo
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OOs prezos dos valores de Bolsa xa non eran senón o produto dunha especulación desenfreada s 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.na que participaron desde as grandes empresas ata os pequenos aforradores.

24 outubro: “Xoves Negro”.: 13 millóns de accións á venda
Luns 28 se ofertaron 9`5 millóns 

Martes 29 de Outubro 33 millóns 
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
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Estensión da crise do 29
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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%
•crebaron máis de 100.000 empresas•crebaron máis de 100.000 empresas
•suspenderon pagos máis de 5.000 bancos.
•o afundimento dos prezos agrícolas impediu aos agricultores devolver os préstamos bancarios.

•Estensión da crise por todo o mundo: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:
•USA
•Alemaña
•Resto de Europa.
•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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Crack da Crack da 
BolsaBolsa

•• Baixada do prezo das acciónsBaixada do prezo das accións

•• Perdas multimillonariasPerdas multimillonarias

CréditosCréditos
•• Os accionistas non poden devolver os créditos que pediron para comprar acciónsOs accionistas non poden devolver os créditos que pediron para comprar accións

Fondos Fondos 
bancariosbancarios

•• Os aforradores retiran os fondos que teñen nos bancos por medo a perdelos.Os aforradores retiran os fondos que teñen nos bancos por medo a perdelos.

Creba Creba 
dos dos 

bancosbancos

•• Os bancos non poden devolver os seus fondos debido:Os bancos non poden devolver os seus fondos debido:

•• Os seus investimentos na BolsaOs seus investimentos na Bolsa

•• Ós créditos concedidos e non devoltos.Ós créditos concedidos e non devoltos.

Investi Investi 
mentosmentos

•• A creba dos bancos supón a paralización dos investimentos por falta de capital.A creba dos bancos supón a paralización dos investimentos por falta de capital.

•• USA repatría os seus investimentos ( capitais ) no estranxeiro, provocando unha                           USA repatría os seus investimentos ( capitais ) no estranxeiro, provocando unha                           
maior crise bancaria e financieira en Europa .maior crise bancaria e financieira en Europa .

Estensión Estensión 
da criseda crise

•• Paralización dos sectores industrial e comercial.Paralización dos sectores industrial e comercial.

•• Estensión da crise a Europa e países de economía máis pobre:Estensión da crise a Europa e países de economía máis pobre:

•• Hungría, Arxentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Australia, Nova Zelanda...
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A DEPRESIÓN EN ESTADOS UNIDOS

(1929 = 100)
ANO PNB Taxa de 

paro

Inversión Produción 

industrial

Produción 

de acero

Vehículos 

vendidos

Salarios 

agrícolas

1930 90 272 64 83 72 62 941930

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.
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PARO PARO ––
BAIXOS BAIXOS 

SALARIOSSALARIOS

MENOR MENOR 
MENOR MENOR 

DEMANDADEMANDA

MENOR MENOR 
CIRCULACIÓN CIRCULACIÓN 

DE CAPITALDE CAPITAL

BAIXADA DA BAIXADA DA 
INVERSIÓNINVERSIÓN

MENOR MENOR 
PRODUCIÓN PRODUCIÓN 
INDUSTRIALINDUSTRIAL
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A DEPRESIÓN EN EUROPA (1929 = 100)

PIB PARADOS

ANo Alemaña Italia Gran 

Bretaña

Alemaña Italia Gran Bretaña

1928

1929

1932

106

100

64

101

100

77

98

100

89

73

100

294

108

100

334

100

100

2211932

1933

1936

1938

64

71

99

123

77

71

86

110

89

89

102

117

294

253

84

23

334

339

-

290

221

203

142

144

Fonte: Mitchell,B.R.: International Historical Statistics. Europe, 1998
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2 DEPRESIÓN2 DEPRESIÓN

3 EXPANSIÓN3 EXPANSIÓN

4 CIMA4 CIMA

1 RECESIÓN1 RECESIÓN

11

22

33

44

11

22

33

TENDENCIATENDENCIA

3 EXPANSIÓN3 EXPANSIÓN
OUOU

RECUPERACIÓNRECUPERACIÓN

1 RECESIÓN1 RECESIÓN

Ciclos económicos de expansiónCiclos económicos de expansión--depresióndepresión::

coñecidos durante o S XIX e dos que se sabía se superaba nun periodo de tempo máis ou menos longo. coñecidos durante o S XIX e dos que se sabía se superaba nun periodo de tempo máis ou menos longo. 
Pero a crise do 29Pero a crise do 29 parecía poñer en perigo ó mismísimo sistema económico capitalista, parecía poñer en perigo ó mismísimo sistema económico capitalista, 

debido á súa duración e profundidade.debido á súa duración e profundidade.
Ninguén sabía como solucionalo.Ninguén sabía como solucionalo.

O liberalismo presupoñía que o sistema tiña mecanismos reguladores e correctores, O liberalismo presupoñía que o sistema tiña mecanismos reguladores e correctores, 
tendo o Estado un papel secundario.tendo o Estado un papel secundario.
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Cada país fixo fronte á crise favorecendo as exportacións e freando as importaciónsCada país fixo fronte á crise favorecendo as exportacións e freando as importacións

••USAUSA ::aumentaaumenta osos aranceisaranceis aduaneirosaduaneiros dosdos productosproductos agrariosagrarios ee industriaisindustriais procedentesprocedentes doutrosdoutros paísespaíses

••AA modomodo dede represalia,represalia, moitosmoitos paísespaíses aumentaronaumentaron osos seusseus impostosimpostos sobresobre osos productosproductos americanosamericanos ee
limitaronlimitaron oo volumevolume dasdas importaciónsimportacións..

••AA ConferenciaConferencia EconómicaEconómica dede LondresLondres dede 19331933 ::••AA ConferenciaConferencia EconómicaEconómica dede LondresLondres dede 19331933 ::
••FracasoFracaso definitivodefinitivo dasdas intentosintentos internacionaisinternacionais dede cooperacióncooperación

••LimitouseLimitouse destedeste xeitoxeito oo mercadomercado internacional,internacional, oo queque agudizouagudizou ee alongoualongou aa depresióndepresión..
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••PolíticasPolíticas dede deflacióndeflación::

••BaixadaBaixada dosdos prezosprezos porpor faltafalta dede demandademanda
••baixadasbaixadas salariaissalariais
••equilibrioequilibrio dosdos presupostospresupostos
••defensadefensa dodo valosvalos dada moedamoeda..

PolíticasPolíticas fracasadasfracasadas queque tiverontiveron consecuencaisconsecuencais::

ooEEEE..UUUU.:.: derrotaderrota dede HooverHoover frontefronte aa
FF..DD.. RooseveltRoosevelt (( 19321932 ))

ooAlemañaAlemaña:: ascensoascenso dodo nazismonazismo (A(A.. Hitler)Hitler)

ooFranciaFrancia:: vistoriavistoria electoralelectoral dada FronteFronte PopularPopular (( 19361936 ))

A revista Time proclamou a 
A.Hitler coma home do ano 1938
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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.:

•aumento do gasto público, fundamentalmente en obras públicas, 

•creando un ciclo na economía: •creando un ciclo na economía: 
•aumento da demanda

•primeiro nos diversos sectores da economía 
•despois no consumo ( xerábanse postos de traballo…

aumentando o poder adquisitivo do traballador )
• multiplicando así ainda máis 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.
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INTERVENCIÓN 
ESTATAL NA 

ECONOMÍA: POLÍTICA 
DE OBRAS PÚBLICAS

AUMENTO DA 
DEMANDA DOS 

SECTORES 
PRODUTIVOS

AUMENTO DOS 
INMGRESOS DO 

ESTADO: IMPOSTOS

CREACIÓN DE POSTOS 
DE TRABALLO

AUMENTO DO PODER 
ADQUISITIVO DO 

CONSUMIDOR

AUMENTO DA 
DEMANDA
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1933: 1933: accede á presidencia EE.UU. accede á presidencia EE.UU. F.D.RooseveltF.D.Roosevelt, que puxo en práctica o , que puxo en práctica o NEW DEALNEW DEAL

O liberalismo O liberalismo abandona o laissez faire e pasa a abandona o laissez faire e pasa a 
promover promover o intervencionismo do Estado o intervencionismo do Estado 

•• Devaluación do dólar ata nun 50%Devaluación do dólar ata nun 50%

•• Así, suben os prezos e estimúlase o investimentoAsí, suben os prezos e estimúlase o investimento

•• 1933: 1933: Emergency Acting BankEmergency Acting Bank
DÓLARDÓLAR

•• Reforma para protexer ós aforradores.Reforma para protexer ós aforradores.
SISTEMA SISTEMA 

BANCARIOBANCARIO

•• Agrliculture Adjustement ActAgrliculture Adjustement ActAGRICULTURA: AGRICULTURA: •• Agrliculture Adjustement ActAgrliculture Adjustement Act

•• Limitación da pñrodución para subir os prezosLimitación da pñrodución para subir os prezos

•• Subvencións para barbeitos e redución de superficie de cultivo.Subvencións para barbeitos e redución de superficie de cultivo.

AGRICULTURA: AGRICULTURA: 
AAAAAA

•• National Industy Recovery ActNational Industy Recovery Act

•• Buscaba aumento de salarios e baixada das horas de traballoBuscaba aumento de salarios e baixada das horas de traballo

•• Así aumentar  a demanda e os prezosAsí aumentar  a demanda e os prezos

INDUSTRIA: INDUSTRIA: 
NIRANIRA

•• Programa de obras públicasPrograma de obras públicas

•• 1935: 1935: Publics Works AdministrationPublics Works Administration

•• Dá traballo amáis de 3 millóns de paradosDá traballo amáis de 3 millóns de parados

OBRAS OBRAS 
PÚBLICASPÚBLICAS

AA NIRANIRA seríasería obxectoobxecto dede fortesfortes críticascríticas ee enen 19351935 aa CorteCorte SupremaSuprema declarounadeclarouna inconstitucionalinconstitucional
e ao ano seguinte facía outro tanto coa AAA.e ao ano seguinte facía outro tanto coa AAA.
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AA NIRANIRA seríasería obxectoobxecto dede fortesfortes críticascríticas ee enen 19351935 aa CorteCorte SupremaSuprema declarounadeclarouna inconstitucionalinconstitucional
e ao ano seguinte facía outro tanto coa AAA.e ao ano seguinte facía outro tanto coa AAA.

O New Deal coma un cabalo de Troia 
( en realidade un burro, símbolo do partido demócrata )

en contra do xeito de vida americano viaxeaitaca.blogaliza.org



19351935 Roosevelt deu un xiro social Roosevelt deu un xiro social : o : o segundo New Deal, segundo New Deal, cun amplo respaldo popular:cun amplo respaldo popular:

LIBERDADES SINDICAIS

SOCIAL SECURITY ACT (Seguridade Social )

SEGUROS DE DESEMPREGO, VELLEZ E INVALIDEZSEGUROS DE DESEMPREGO, VELLEZ E INVALIDEZ
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O New Deal non obtivo uns resultados acordes cos medios empregadosO New Deal non obtivo uns resultados acordes cos medios empregados

••1937: 7,3 millóns de 1937: 7,3 millóns de 
paradosparadosPAROPARO

••1937: 30% inferior a 1937: 30% inferior a 
1929, debido á oposición 1929, debido á oposición 
do mundo das finanzasdo mundo das finanzas

INVESTIMENTO INVESTIMENTO 
PRIVADOPRIVADO

Pero tamén:Pero tamén:

Aumento da Aumento da 
demandademanda

Estímulo da Estímulo da 
economía cos economía cos 
investimentos investimentos 

públicospúblicos

Modernización do Modernización do 
aparello produtivoaparello produtivo

Efectos Efectos 
beneficiosos no beneficiosos no 

plano socialplano social
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AA crisecrise dede 19291929 impactouimpactou dede modomodo especialespecial enen AlemañaAlemaña polapola súasúa dependenciadependencia dosdos capitaiscapitais ee axudasaxudas
americanasamericanas ..

IstoIsto facilitoufacilitou aa subidasubida óó poderpoder dede AdolfAdolf HitlerHitler desdedesde 19331933 ee AlemañaAlemaña coñeceucoñeceu unhaunha ::

políticapolítica autárquicaautárquica dede reactivaciónreactivación económicaeconómica::

•• nonnon dependerdepender dede terceirosterceiros
•• autosuficienciaautosuficiencia agrariaagraria
•• aa concentraciónconcentración industrialindustrial ee aa investigacióninvestigación (caucho(caucho sintético,sintético, porpor exemplo)exemplo)..

CConverteuseonverteuse aoao EstadoEstado nunhanunha grangran empresaempresa queque dirixiudirixiu osos seusseus pasospasos enen dúasdúas direcciónsdireccións::
asas obrasobras públicaspúblicas ee oo impulsoimpulso áá industriaindustria dodo armamentoarmamento,, queque chegouchegou aa absorberabsorber oo 3535%% dada rendarendaasas obrasobras públicaspúblicas ee oo impulsoimpulso áá industriaindustria dodo armamentoarmamento,, queque chegouchegou aa absorberabsorber oo 3535%% dada rendarenda

nacionalnacional..
ConCon isoiso enen 19391939 AlemañaAlemaña alcanzabaalcanzaba oo plenopleno empregoemprego..

5,5

4,8

2,7

2,1

1,5

0,9

0,4
0,030

1

2

3

4

5

6

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Evolución do paro na Alemaña Nazi
1932 - 39
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