
ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS (1919- 1939)

1 -  As dificultades de Europa nos anos 20.  

1.1 - Europa perde a hexemonía mundial.  

Durante  a  guerra  os  países  europeos  implicados  na  guerra  desviaron  a  súa 
produción industrial cara as necesidades bélicas o que provocou unha drástica redución 
da fabricación dos produtos manufacturados destinados á exportación, produtos que ata 
entón abastecían ós territorios de ultramar.  Ó mesmo tempo a guerra incrementou as 
súas necesidades de materias primas, alimentos, e capitais. Esta situación acelerou o 
proceso  de  desenvolvemento  industrial  dos  Estados  neutrais  europeos,  así  como  de 
Iberoamérica e das colonias.

Europa perdeu o seu potencial demográfico (millóns de mortos, inválidos, e feridos)  
e o equipo produtivo (fábricas, máquinas, e infraestruturas).

O principal beneficiario da guerra foi Estados Unidos xa que estaba situado fóra do 
territorio en conflito e xa posuía unha sólida base industrial. Ó finalizar a guerra Estados 
Unidos convertérase no primeiro país exportador de bens e capitais.

1.2 - O problema das débedas e das indemnizacións de guerra.  

A guerra supuxo enormes gastos que foron financiados polos gobernos recorrendo a 
diversas medidas. Por un lado aumentando a cantidade de diñeiro, o que trouxo como 
consecuencia  a  inflación,  a  alteración  do  valor  das  moedas  e  o  abandono  da  súa 
convertibilidade en ouro. Por outro lado, solicitando préstamos ós países amigos. Deste 
xeito  ó  remate  do  conflito  as  débedas entre  os  países  aliados  europeos  eran  moi 
elevadas,  así  como as contraidas  cos Estados  Unidos que  se  converteu  no primeiro 
acredor mundial.  

Ó  mesmo tempo Alemaña foi  obrigada  a  pagar  unhas  fortes  indemnizacións  de 
guerra ás potencias vencedoras. Os países vencedores estaban fortemente hipotecados 
polas débedas contraidas con Estados Unidos e necesitaban as indemnizacións alemás 
para pagar ós americanos. 

A  situación  agravouse  pola  crise  económica  de  1920-21  provocada  pola 
reconversión dunha economía de guerra a unha economía de paz en libre competencia. A 
crise tivo como consecuencia unha redución da produción industrial e un forte aumento do 
paro, cunha desestabilización das moedas e fortes procesos inflacionarios, sobre todo en 
Alemaña.

Os efectos desta crise, sumados ó problema do pago das indemnizacións de guerra 
provocaron a ocupación do Rhur en 1923 polas tropas francesas e belgas para cobrarse 
en especie as indemnizacións que Alemaña non pagaba.

Para intentar solucionar este complexo panorama  entre 1922 e 1925 tiveron lugar 
varias conferencias internacionais onde se decidiu:

– Estabilizar as moedas garantindo o seu valor mediante a súa convertibilidade en 
ouro (Xénova 1922).

– Graduar  o  pago  das  indemnizacións  alemás  segundo  o  seu  crecemento 
económico.
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– Financiamento dos Estados Unidos a través da concesión de créditos a moi baixo 
interés que lle permitiran pagar a débeda e relanzar a súa economía. (Plan Dawes 
1924).

1.3 - A normalización das relacións internacionais.  

En 1923 o  cambio de dirixentes políticos tanto en Francia como en Alemaña e a 
necesidade de facilitar a reconstrución económica e os intercambios comerciais, levaron 
ós antigos contendentes a buscar a normalización das súas relacións. En 1925 reuníronse 
en Locarno, Suiza. Nesta conferencia Alemaña, Francia, e Bélxica garantían as fronteiras 
occidentais  alemás  establecidas  en  Versalles.  Co espírito  de  Locarno superouse  o 
revanchismo  de  Versalles  e  fixo  posible  a  apertura  en  Europa  dun  novo  período  de 
prosperidade  económica.  Pero  a  crise  de  1929  truncará  este  proceso  de  paz  e 
prosperidade económica.

2 - Estados Unidos.  

2.1 - Illamento dos asuntos europeos, conservadorismo, e puritanismo:  

Na década  dos  anos  vinte  sucedéronse  presidentes  do  partido  republicano que 
defenderon  unha  política  exterior  de  illamento  nos  asuntos  de Europa.  A vontade  de 
illamento veuse estimulada polo triunfo da Revolución bolxevique e pola expansión do 
socialismo, anarquismo e sindicalismo en Europa.  Estes acontecementos provocaron  a 
reacción  en  contra  da  burguesía  industrial  americana  que  se  refuxiou  en  posturas 
conservadoras e puritanas:

– O movemento obreiro foi duramente reprimido e os seus líderes perseguidos, sobre 
todo comunistas e anarquistas. Estableceuse un ríxido control  da inmigración e 
rexurdiron movementos racistas e violentos como o Ku Klus Klan.
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– O  puritanismo  deu  lugar  á  Lei  seca  de  1919  que  prohibía  fabricar,  vender,  e 
consumir  bebidas  alcohólicas.  O  tráfico  clandestino  de  alcohol  deu  lugar  a 
aparición de mafiosos como Al Capone en Chicago.

2.2 - Auxe económico:  

En Estados Unidos a década de 1920 foi  de auxe e prosperidade. Eran a maior 
potencia  económica  mundial  e  as  súas  fábricas  producían  enormes  cantidades  de 
produtos  baratos.  O  consumo  de  masas  aumentou  estimulado  polas  facilidades  da 
compra a prazos. Consolídanse novos sectores industriais como os electrodomésticos e 
automóbil pero tamén se desenvolven outros sectores como a  construción dos primeiros 
rañaceos. Nesta época iníciase o desenvolvemento das industrias do ocio como o cine e 
o deporte.

A boa marcha dos negocios propiciou un incremento dos valores das empresas na 
Bolsa de Nova York e dende 1925 as cotizacións en Bolsa non deixaron de subir. Debido  
a  isto  moitos  norteamericanos  investiron  os  seus  aforros  ou  solicitaron  créditos  para 
mercar  accións,  tamén  o  fixeron  os  grandes  homes  de  negocios  e  as  sociedades 
empresariais.

Sen  embargo  este  crecemento  económico  presentaba  importantes  limitacións  e 
desequilibrios que darán lugar á crise de 1929.

3 - A crise de 1929.  

3.1 - Causas da crise.  

3.1.1 - Superprodución.  

A expansión norteamericana e a reconstrución das economías europeas disparou a 
produción mundial por riba da capacidade de consumo da sociedade da época.

Esta  sobreprodución  afectou  sobre  todo  ós  agricultores.  En  Estados  Unidos  a 
agricultura  ocupaba  a  un  cuarto  da  poboación  activa.  A constante  mecanización  e  o 
emprego de abonos químicos, xunto ca posta en cultivo de novos territorios, facilitou a 
obtención de grandes cantidades de produtos agrícolas. O exceso de produción fixo caer 
os prezos e o poder adquisitivo dos campesiños. 

Na cidade os salarios dunha gran parte dos obreiros medraron a un ritmo inferior ó 
da produción e moitos non podían acceder ós novos produtos da industria de bens de 
consumo.

A partir de 1927 a acumulación de stocks agrarios e industriais ía en aumento.

3.1.2 -  A especulación na Bolsa de Nova York.  

A partir de 1925 os índices dos valores das accións en Wall Street aumentaron moi  
rapidamente mentres que a produción industrial medraba máis lentamente e o consumo 
amosaba tendencias a estancarse. Isto significaba que a subida das accións non se debía 
a un incremento real dos beneficios senón a causas especulativas.

A abundancia de capitais, a facilidade para obter créditos, e a confianza no sistema 
fixo que moitos norteamericanos investiran os seus aforros  na compra de accións.  Ó 
pouco a maior parte destas compras facíanse recorrendo á solicitude de créditos.
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Estes  resultados  beneficiosos  aumentaron  o  desexo  de  investir  en  bolsa  e 
desprazaron os capitais dos outros sectores produtivos cara aquí. Os bancos e moitas 
empresas industriais e comerciais comprometeron unha gran cantidade das súas reservas 
de capitais nos préstamos ós brokers e compradores de accións.

3.2 - O crac da Bolsa de Nova York.  

O xoves 24 de outubro de 1929 prodúcese o afundimento do mercado de valores de 
Nova York. O pánico fixo que todo o mundo quixese vender as súas accións.  Moitos  
norteamericanos arruináronse en cuestión  de minutos. A desesperación levou a algúns a 
suicidarse. A caída dos valores da Bolsa continuou ata 1933.

3.3 - A gran depresión.  

O afundimento da bolsa provocou unha reacción en cadea que colapsou a economía 
estadounidense  e  deu  lugar  a  unha  longa  crise  coñecida  como a  gran  depresión.  A 
características desta crise foron as seguintes:

– O afundimento da bolsa provocou a destrución do aforro e a drástica redución do 
crédito,  do  consumo,  e  do  investimento.  A súas  consecuencias  traspasáronse 
enseguida á economía real.

– Os bancos afundíronse  porque  as  persoas  retiraban os  seus  aforros  e  porque 
moitos empréstitos quedaron sen devolver. Arredor de 9.000 bancos quebraron e 
miles de familias quedaron sen aforros.
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– A caída da demanda e dos investimentos tivo como consecuencia a crise industrial 
e unhas enormes taxas de paro. A caída brusca do consumo acelerou o descenso 
dos prezos e aumentaron os stocks.

– O país máis rico do mundo non dispoñía dun sistema de axuda ós parados que 
caeron na miseria. Millóns de cidadáns quedaron sen fogar e con dificultades para 
sobrevivir, vagando dun lado para outro ou aglomerándose en chabolas.

– A miseria foi máis grande no mundo rural onde se multiplicaron as expropiacións de 
granxas,  e  moitos  granxeiros  tiveron  que  abandonar  o  seu  fogar  en  busca  de 
traballo.

4 - A internacionalización da crise.  

A crise expandiuse polo resto do mundo a través de dúas canles: o comercio e as 
finanzas internacionais:

– O comercio internacional. Entre 1929 e 1932 o comercio mundial reduciuse nuns 
dous terzos do seu valor. A diminución da demanda de importacións por parte de 
Estados Unidos e a aprobación da lei arancelaria de 1930 produciron en moitos 
países a caída das súas exportacións. Esta política proteccionista foi imitada por 
outros  países  como  Gran  Bretaña.  O  proteccionismo  económico  afectou  moi 
negativamente ó comercio mundial.
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– As finanzas internacionais. A repatriación de capitais norteamericanos desatou 
unha crise económica e financeira internacional. Despois do crac da bolsa de Nova 
York Estados Unidos deixou de exportar capitais a outras zonas do mundo e esixiu 
a  devolución  dos  capitais  investidos  con  anterioridade.  Isto  produce  quebras 
bancarias e empresariais en Europa.

As economías que máis sufriron foron aquelas que dependían da venda de materias 
primas ás potencias industriais (Europa oriental, Latinoamérica, China e sueste asiático) , 
e  os  países  de Europa  que  dependían  dos  créditos  e  dos  investimentos  de estados 
Unidos (Alemaña, Austria, e Reino Unido).

5 - As consecuencias sociais da crise.  

– A miseria  e  o  medo  á  fame  estendéronse,  especialmente  entre  os  obreiros  e 
campesiños, pero tamén entre as clases medias. A separación entre ricos e pobres 
fíxose máis grande.

– O sentimento de inxustiza contra o poder  e o sistema económico aumentou.  A 
sociedade radicalizouse e aumentaron os grupos políticos extremistas.

6 - As teorías de Keynes e o New Deal norteamericano.  

O colapso do sistema xerou un debate  arredor  do liberalismo económico.  Foi  o 
economista británico o  Keynes o que propuxo unha maior  intervención do Estado na 
economía para potenciar a demanda e o crecemento.
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 O presidente norteamericano  F.D. Roosevelt foi  quen a puxo en práctica estas 
ideas a través da New Deal:

– No  terreo  financeiro  había  que  restaurar  a  confianza  no  sistema  mediante  a 
modificación  das  prácticas  bancarias  abusivas,  a  supresión  dos  préstamos 
especulativos, a reforma da Bolsa, e o establecemento de garantías de protección 
dos depósitos de particulares.

– No terreo monetario aplicouse unha política inflacionista baseada na emisión de 
moeda e o abandono do patrón ouro, e desvalorizouse o dólar para fomentar as 
exportacións.

– No terreo  agrícola  estimulouse a redución  das  colleitas  e  a  fixación  de prezos 
mínimos. 

– No terreo industrial favoreceuse ás grandes empresas e forzouse ós empresarios a 
aceptar melloras sociais como a fixación dun salario mínimo, a xornada semanal de 
40 horas, e o dereito á libre sindicación e negociación colectiva.

– Creáronse pensións de vellez e viuvez, seguros por incapacidade e subsidios de 
desemprego.

– Emprendeuse un programa de fortes investimentos en obras públicas para relanzar 
a economía e crear postos de traballo.
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