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TEMA 8
A CRISE DO ANOS TRINTA

-Os ciclos da economía capitalista
-Gran depresión (páxs. 142-144).
-Crise do 29.
-Crise do petróleo, 1973 (páx. 327).
-Crise de 2008.

-A novidade da crise do 29 fronte ás anteriores foi a súa profundidade e a súa
prolongación no tempo.
1. A EXPANSIÓN ECONÓMICA: “OS FELICES ANOS 20”
-Crecemento económico e numerosas innovacións técnicas e nas formas de
produción.
-A prosperidade oculta determinados problemas económicos:

-Nas industrias tradicionais e na agricultura.
-No sistema monetario internacional.

1.1. O crecemento económico dos anos vinte
-Reconstrución postbélica (Alemaña, Francia, etc.).
-Crecemento económico a partir de 1922.
-Declive británico (sectores industriais clásicos en declive: téxtil e siderúrxico).
-EEUU convírtese na primeira economía mundial.
1.2. A industria, motor do desenvolvemento
-Extensión das innovacións propias da segunda revolución industrial.
-Expansión de novos sectores industriais:

-Automóbil: é unha industria que arrastra a outras moitas: petroquímica,
siderúrxica, vidro, pneumáticos, etc.

-Industria eléctrica.
-Industria química.
-Industria aeronáutica.

-Expansión das novas fontes de enerxía: petróleo e electricidade.
1.3. A intensificación da produción
-Novas formas de organización do traballo fabril:

-Taylorismo (doc. páx. 246).
-Fordismo (doc. páx. 246).

-Incremento da produtividade.
-Produción en masa.
-Sociedade de consumo.
-Procesos de concentración industrial.

2. AS CAUSAS DA CRISE
2.1. Un crecemento económico desequilibrado
-Na IGM, alza dos prezos dos produtos agrarios.
-Ademais, a produción agraria incrementarase debido á mecanización e ao uso dos
fertilizantes.
-En EEUU, os granxeiros pola dificultade. incrementaron a súa produción para
pagar todas as melloras introducidas (mecanización, fertilizantes, etc.),, co que os
prezos agrícolas empezaron a caer.
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-A caída de prezos tamén afectou ás materias primas.
-Crise dos sectores industriais clásicos: os países neutrais na IGM aproveitaron o
momento para instalar industriais que abastecesen aos países en guerra, co que a
competencia se incrementou.
2.2. As dificultades do sistema monetario internacional
-Inseguridade monetaria.
-Fenómeno da inflación (doc. 3, páx. 230) durante a guerra, favorecida pola
penuria, as dificultades de abastecemento e a fabricación de moeda para facer fronte
aos gastos bélicos.
-En Europa, a reconstrucción postbélica e a atención á necesidade de atender aos
gastos sociais favoreceu a inflación.
-Para facer fronte as súas necesidades, Europa pediu créditos aos EEUU, o gran
acreedor internacional.
-O dólar convírtese en divisa internacional, a única moeda convertible en ouro. O
resto das moedas tenden a depreciarse, o que provoca un ambiente de inseguridade
e de especulación, pois os inversores se desprazaban dun país a outro en busca da
maior rendabilidade.
-A situación máis crítica tivo lugar nos países da Europa Central, es especial
Alemaña: desaparición do aforro privado, falta de capital, dependencia do capital
estranxeiro, hiperinflación (doc. páx. 231).

3. A quebra do capitalismo: a crise de 1929
3.1. O crack da bolsa de Nova York
-A cotización das accións medraban sen cesar na bolsa de NY dende 1925.
-Dada a alta rendabilidade da inversión en bolsa, a xente invirte e os bancos ofrecen
créditos con facilidade para a compra de accións. Isto favorece:

-A especulación.
-A diferencia entre o prezo das accións e a actividade real das empresas é

cada vez maior.
-As autoridades non fixeron caso aos síntomas negativos da economía (baixos
prezos dos productos agrícolas e das materiais primas; dificultades económicas
británicas e alemanas, etc.).
-Xoves negro: o 24 de outubro de 1929 púxoxe á venda un extraordinario número
de accións na bolsa de NY, co que os prezos das accións caeron en picado. Moitos
investidores tiveron que vender accións para devolver os créditos que lles
concedera a banca.
3.2. A crise esténdese a todos os sectores
-A crise estendeuse dende a bolsa de NY a todos os sectores da economía de
EEUU.
-A crise estendeuse dende EEUU a Europa e ao resto do mundo.
-A crise da bolsa saltou á banca:

-Os investidores non poden devolver os créditos e os aforradores queren
retirar os seu fondos.

-Numerosos bancos non poden facer fronte á situación e quebran.
-A crise salta do sector financiero ao sector industrial:
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-A falta de crédito dificulta a actividade da industria e o consumo dos
cidadáns.

-Ao diminuir o consumo, as empresas vense obrigadas a reducir produción
co que teñen que despedir a traballadores (paro), que teñen que diminuir o seu
consumo…

-Ao mesmo tempo, para facilitar o consumo, as empresas baixan os seus
prezos, co que as súas ganancias diminúen.

-As empresas atópanse nunha situación de superproducción.
-No sector agrario, continúa o descenso de prezos dos seus produtos ao mesmo
tempo que cae a demanda, o que leva a ruína de moitos agricultores, que se
desprazan ás cidades en busca dun traballo que non existe.
3.3. A crise esténdese por todo o mundo
-A crise chega aos países produtores de materiais primas, pois a demanda destas
diminúe. Hai que lembrar que estes países xa tiñan unha economía debilitada pola
caída dos prezos.
-A repatriación dos capitais de EEUU provoca a caída da banca de Alemaña e
Austria.
-Desconfianza internacional na moeda británica: o goberno vese obrigado a
depreciar a libra, que na súa caída arrastra a outras moitas moedas.
-A URSS non sufre as consecuencias da crise, que vive momentos dun crecemento
espectacular (plans quinquenais).

4. AS CONSECUENCIAS DA CRISE: A GRAN DEPRESIÓN
4.1. O afundimento do sectores económicos
-Importante caída da produción mundial (siderurxia, bens de consumo non
imprescindibles).
-Afundimento dos prezos agrarios e caída da produción. Paradoxalmente,
destrúense colleitas (para impedir que os prezos sigan caendo).
4.2. Consecuencias sociais e políticas
-Incremento do paro (doc. páx. 248), desemprego de longa duración, miseria: case
non hai sistemas de protección social (gráfica páx. 236).
-Amplíanse os contrastes entre ricos e pobres.
-Descontento popular:

-Extensión das ideoloxías antiliberais e anticapitalistas, tanto pola dereita
(fascismo) como pola esquerda (socialismo, comunismo).

-Crise do sistema parlamentario liberal.
4.3. As primeiras medidas fronte á crise
-Proteccionismo para defender a produción nacional fronte á competencia
estranxeira. Ao longo prazo, esta medida dificultou a saída da crise, xa que
dificultou a actividade comercial.
-Destrución do sistema monetario internacional, substituido pola creación de zonas
monetarias separadas.

5. A BUSCA DE SOLUCIÓNS
5.1. As solucións clásicas das crises
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-As solucións clásicas dos economistas liberais fronte ás crises anteriores era a
deflación (reducción salarial, equilibrio presupostario estatal e defensa da moeda
estatal; doc. 2, páx. 230).
5.2. O fracaso das medidas tradicionais
-As políticas deflacionistas non soamente non permitiron saír da crise senón que,
ademais, tiveron graves consecuencias:

-Favoreceron o ascenso de Hitler ao poder.
-Facilitaron a derrota de Hoover nas presidenciais de EEUU.

-Fronte ás políticas tradicionais xurdiron propostas novidosas: o pensamento de
Keynes (doc. páx. 248), o New Deal de Roosevelt, as políticas socialdemócratas, as
políticas das Frontes Populares.

5.3. Roosevelt e New Deal (novo reparto, novo pacto, novo contrato)
-Roosevelt, presidente polo Partido Demócrata (doc. páx. 249)
-O seu obxectivo era relanzar a produción mediante o incremento da demanda.
-Intervencionismo estatal:

-Reforma a banca.
-Reforza o control público da economía.
-Mellora a protección dos consumidores
-Contratación estatal de parados.
-Introduce prezos agrarios asegurados.
-Melloras nas condicións de traballo (convenios colectivos, salarios

mínimos, reducción de xornada, etc.).
-Supervisión da actividade da bolsa.
-Depreciación do dólar.
-Creación dun primeiro sistema federal de seguro de paro.
-Defensa do papel dos sindicatos.

-A superación definitiva da crise en EEUU chegou coa II GM.

CONCEPTOS: Período de entreguerras, inflación, deflación, hiperinflación,
taylorismo, fordismo, depreciación, especulación, New Deal.


