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Unidade 15: Organización das grandes potencias 
desde1950 

 
1. Organización da economía mundial por parte das grandes potencias. 

1.1. A idade de ouro do capitalismo (1950-1973) 

A. A hexemonía de EE.UU. 

Cando terminou a Segunda 
Guerra Mundial Estados 
Unidos era moito máis rico 
que calquera dos outros do 
seu bloque e, asumiu a 
dirección no ordenamento da 
economía mundial (Acordos 
de Bretton Woods de 1944); 
e axudou á reconstrución de 
Europa. Partiu do principio do 
libre comercio que, unha vez 
reconstruídas as economías 
de Europa e Xapón, tería 
consecuencias positivas ata 
finais de século. Dezaseis 
países europeos, incluídas 
Alemaña Occidental e Italia, 
beneficiáronse da axuda. 
España quedou marxinada 
pola pervivencia do seu 
réxime ditatorial, aínda que 
recibiu algo de axuda logo dos pactos asinados con Estados Unidos en 1953 

O capital de Estados Unidos permitiu aos europeos comprar alimentos, materias primas, 
produtos siderúrxicos e maquinaria cos que se renovou a industria europea, que en gran 
medida quedou dependente da estadounidense. Os EE.UU. resolveron os seus 
problemas de excedentes e supervisaron todo o proceso de desenvolvemento económico 
ao controlar o Banco Mundial e o Acordo Xeral sobre Tarifas Aduaneiras e Comercio 
(actualmente se denomina Organización Mundial do Comercio. 

A principios dos anos cincuenta as empresas de EE.UU. copaban a metade de toda a 
produción mundial. Os seus enormes beneficios serviron para impulsar a investigación 
tecnolóxica, especialmente nos campos da física, a química, o medicamento e a 
informática o que permitiu que o despuntara no campo da aeronáutica e a investigación 
espacial. O industria de armamento que lle facilitaba a superioridade militar no mundo, 
converteuse nun dos piares da economía norteamericana, Outro aspecto importante da 
investigación foi o campo da xestión empresarial no que, seguindo a tradición marcada  
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por Taylor e Ford, buscábase producir máis e máis barato sen que, nese momento, iso 
fose á conta de recortar os salarios. Logrouse así que o groso da sociedade se 
incorporara ao consumo de masas e se establecese o modelo do American way of life 
que os europeos empezarían a imitar na década dos 60. Ademais, como tamén posuía o 
80% das reservas de ouro do mundo, puido seguir mantendo o patrón ouro ata 1971.  

B. O «milagre» alemán 

A repatriación de alemáns realizada logo de 1945 permitiu que Alemaña Federal 
incrementase a súa poboación activa. Estados Unidos e Gran Bretaña, co apoio da 
Democracia-Cristiá e o partido de Centro, decidiron en 1947 que había que pór en marcha 
a economía social de mercado na zona que ocuparan as súas tropas. A proclamación 
da República Federal en 1949 impediu que estes propósitos alcanzasen á zona soviética, 
onde se fundou a República Democrática, cun goberno comunista. 

A tradición industrial alemá beneficiouse da axuda estadounidense para desenvolver os 
sectores punteiros máis modernos (maquinaria, sectores químico e eléctrico); os gastos 
en defensa eran mínimos (dependía dos Estados Unidos) o que lle permitiu destinar 
recursos a investimentos máis produtivos, á vez que a veciñanza da República 
Democrática serviu para que o estado procurase alcanzar a maior estabilidade social 
posible. Desta forma, ampliouse a cobertura de servizos sociais, o que permitiu a 
moderación salarial. Así se conseguiu unha produción a prezos razoables. Tamén se 
mantivo o desenvolvemento dun sistema educativo moderno no que se concedeu moita 
importancia á investigación: Alemaña contribuíu significativamente ao progreso das 
Ciencias Experimentais en Occidente. A calidade e competitividade dos produtos alemáns 
permitiulles ter unha balanza comercial favorable. O marco alemán pronto se converteu 
na moeda máis estable de Europa. 

C. O «milagre» xaponés 

Xapón tamén experimentou unha rápida recuperación, grazas a contar cunha abundante 
man de obra nova, cualificada e disciplinada, que a facía moi competitiva. Igual que 
ocorreu en Alemaña, tamén aquí se destinaron cantidades importantes á investigación. A 
diferenza de Europa, non existían sindicatos reivindicativos, malia que os salarios eran 
baixos e de que os xaponeses contaban cunha moi escasa cobertura social; isto influíu en 

que os prezos dos seus produtos fosen moi 
competitivos. 

Outro trazo común entre Alemaña e Xapón, 
ademais do escaso gasto militar, foi a elevada 
capacidade de aforro dos xaponeses dado que 
pola súa mentalidade non participaba do 
consumismo occidental, o que fixo posible un 
forte incremento das taxas de investimento; 
ademais, Estados Unidos tivo gran interese en 
que a súa antiga inimiga se recuperase 
rapidamente para evitar que Xapón fose outro 
foco propicio para a extensión do comunismo. A 
iso hai que sumar que EE.UU. lle impediu o 

rearme, carecendo case de gastos de Defensa. 
Desde 1968 converteuse na terceira potencia económica mundial. 

Automóviles xaponeses destinados á exportación 
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D. Prosperidade europea e o comezo da recesión en EE UU (1964-1973) 

Durante os anos sesenta, o avance do progreso deu vantaxe política aos partidos 
demócratas e socialdemócratas, que lograron implantar o Estado do Benestar. 
Comprobouse que era posible acurtar as desigualdades sociais e conseguir a harmonía 
sen chegar a situacións revolucionarias. A Europa do Mercado Común copiou o modelo 
consumista norteamericano e deu inicio ao costume do lecer: un tempo libre e 
remunerado do que dispuñan os traballadores que se empregaba na realización de 
actividades relacionadas coa cultura, espectáculos, deportes ou turismo. 

Pero, a medida que os europeos e xaponeses producían o que consumían, Estados 
Unidos perdía mercado e a súa balanza comercial resentiuse. Iso propiciou que os 
republicanos volvesen ao poder en 1969 (Richard Nixon) e tivesen que acabar coa 
convertibilidad do dólar en ouro e devalualo en 1971, e, con iso, coa orde mundial 
establecido en 1944 en Breton Woods. Ao mesmo tempo que o Mercado Común europeo 
incorporaba novos membros, Estados Unidos protexía os seus produtos con fortes 
aranceis. 

E. O final das ditaduras en Grecia, Portugal e España (1974-1977) 

A partir de 1974 alcanzaron a democracia os tres últimos estados de Europa meridional 
que aínda non a tiñan porque a ditadura era un anacronismo absoluto na nova Europa 
e nos tres países desenvolveuse unha forte clase media urbana na que enraizaran 
profundamente as actitudes europeas. 

En Grecia foi o intento da Xunta militar de anexionar Chipre o que provocou a caída da 
ditadura dos coroneis en 1974, e o establecemento da República a mans dos 
conservadores. En Portugal as guerras coloniais en Angola e Mozambique, que a ditadura 
se empeñou en prolongar, marcaron o inicio dunha transición pacífica á democracia en 
abril de 1974 coa “revolução dos cravos”. Nos anos seguintes, e unha vez superado o 
trauma da perda do imperio colonial, iniciouse un considerable progreso económico. 

En España, á morte de Franco en novembro de 1975, o seu 
réxime desfíxose rapidamente debido, en gran medida á 
mobilización social en demanda de liberdades; coincidiu coa 
entrega do Sahara a Marrocos (última colonia africana). Tal e como 
Franco establecera, restaurouse a monarquía, pero esta asumiu o 
sistema parlamentaria ao aprobarse a Constitución de 1978.  

O triunfo da democracia nestes tres países tivo gran impacto no 
resto do mundo e, a mediados dos 70, máis estados que nunca 
estaban movéndose en direccións democráticas, tanto en 

Latinoamérica como en Asia (Corea do Sur, Taiwan ou Filipinas). 

 

 

 

A «revolución dos caraveis» 
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1.2. O mundo comunista. A URSS: do estancamento á perestroika 

A. A evolución da URSS ata a Perestroika. 
A Stalin sucedeulle, en 1953, Nikita Kruschev, o primeiro dirixente da URSS de orixe 
proletaria que, ademais, non estaba de acordo co réxime represivo do seu antecesor. 
Kruschev intentou reformar o sistema da Unión Soviética con cambios democratizadores 
e liberalizadores. Este reformismo interno contrastou sen embargo co férreo control 
político que se seguiu exercendo nos estados satélites do bloque soviético, que viron 
esmagado polo exército ruso calquera intento de reforma. 
 
Kruschev con Kennedy 

Kruschev acabou co culto á personalidade 
porque adquirira "monstruosas 
proporcións";  intentou descentralizar a 
economía para darlle axilidade e eficacia, e 
democratizar a sociedade ampliando as 
liberdades individuais. Estes cambios 
faranse sen cuestionar o poder por parte do 
Estado nin do Partido Comunista. 
Pretendíase que os asuntos se discutisen 
no seo dunha nova nomenklatura favorable 
ás reformas, da que quedaron apartados os 
antigos dirixentes stalinistas.  
Tamén buscou que a URSS alcanzase un 
nivel de vida equiparable ao de Occidente, 
sen perder por iso a súa condición de gran 
potencia. Para iso aumentou os salarios, 

intentou un sistema de ensino superior gratuíto, baixou o prezo dos alimentos e potenciou 
un ambicioso programa de investigación nuclear e aeroespacial que pretendeu financiar 
explotando novas terras en Asia Central e tecnificando máis a agricultura, cousa que 
segundo el non fixera o seu antecesor. 
 
(...) Stalin coñecía as zonas agrícolas só polas películas que pintaban de cor de rosa a vida dos 
kolkhoces(...) 

 Informe segredo de Kruschev ao XX Congreso do PCUS. 1956. 

 
Aínda que a situación dos campesiños mellorou, a nova política agrícola foi un fracaso e 
os membros da Nomenklatura, obrigados a desprazarse ás provincias para iniciar o 
proceso de descentralización, convertéronse nunha oposición silenciosa. No citado 
informe de 1956 Kruschev denunciou por vez primeira abertamente a Stalin e os seus 
crimes. O corpo do ditador foi retirado do mausoleo de Lenin e os intelectuais criticaron 
abertamente un sistema que privara ao home de toda liberdade. As consecuencias da 
desestalinización de Kruschev deixáronse notar así mesmo nos países do Leste, xa que 
en 1956 lanzara tamén a doutrina dos diversos camiños cara ao socialismo. (...)  
 
 

Numerosos activistas do partido, dos soviets, da economía, non foron nunca inimigos, nin espías(...), senón 
só comunistas honestos; acusóuselles destes crimes, e a miúdo, incapaces de resistir as bárbaras torturas 
ás que eran sometidos durante moito tempo, acababan de seren acusados, entre eles mesmos ,de todo tipo 
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de crimes graves e  improbables.(...)  
Co obxectivo de non repetir os erros do pasado, o Comité Central declárase decididamente contra  o culto 
do individuo. Consideramos que Stalin foi exaltado de máis(...). Non podemos dicir que estes actos foran 
propios dun déspota  sen escrúpulos. El estaba convencido de que eso era necesario para o interese do 
partido e das masas traballadoras, para defender as conquistas da Revolución. É aquí onde está a 
traxedia!.(...) 

 Informe segredo de Kruschev ao XX Congreso do PCUS. 1956 
 

 
Na política internacional, Kruschev buscou a coexistencia pacífica con Occidente.  
O fracaso das reformas económicas, a oposición da súa propia Nomenklatura e o cambio 
de orientación  na política internacional tras a morte de Kennedy (que propiciara tamén a 
coexistencia pacífica) deron ao traste coa política de Kruschev. En 1964, o Partido 
acusoulle de “(...)experiencias insensatas, subxectivismo, ignorancia da realidade e 
precipitación” e foi relevado do cargo.  
 
Breznev 

O novo secretario xeral do Partido Comunista, Leonidas 
Breznev (1964-1982) retomou a liña de goberno stalinista: fixo 
os cargos gobernamentais practicamente vitalicios e 
inamovibles e volveu ao centralismo e á planificación 
económica. Non obstante, intentou dar maior autonomía ás 
empresas para que estas tivesen en conta a demanda. 
Mantivo os contactos con EE.UU. e apoiou o proceso de 
limitación de armas nucleares e as Conferencias de 
Seguridade e Cooperación, pero instalou máis mísiles en 
Europa e Asia, e interveu politicamente no Terceiro Mundo e 
militarmente en Afganistán. Dende 1975  a URSS tivo que 
comezar a exportar petróleo para cubrir os gastos de defensa e 
tecnoloxía espacial derivados da Guerra Fría ao tempo que 

aumentaron as importacións de cereal debido á baixa productividade do agro ruso. 
A URSS non soubo adaptarse ás novas formas de produción industrial nin aos cambios 
tecnolóxicos, e o nivel de vida dos cidadáns soviéticos quedou moi atrasado con respecto 
aos países occidentais. Á morte de Bresnev, o estancamento económico e político 
soviético reflectirase na sucesión dos gobernos de dous dirixentes pertencentes á vella 
nomenklatura stalinista. Yuri Andropov (1982-1984) intentará sen éxito, evitar o colapso 
e acabar coa corrupción do sistema. Tras o breve goberno de Chernenko (1984-1985) a  
chegada ao poder de Gorbachov significaría un cambio radical na política soviética. 
 
B. A Perestroika. 
A Perestroika suporá un intento de adaptar a estrutura política e económica da URSS ás 
demandas dunha era internacionalizada. As consecuencias máis visibles destas reformas 
serán a nova estruturación da antiga Unión Soviética na denominada CEI (Comunidade 
de Estados Independentes) ou a incorporación ao ámbito comunitario europeo de antigas 
repúblicas do bloque socialista.  
O nomeamento en 1985 de Mijail Gorbachov como Secretario Xeral do Partido 
Comunista Soviético supuxo a entrada dun equipo de reformadores na propia estrutura 
do sistema soviético. Iniciáronse modificacións e cambios que afectaron a todas as ordes 
sociais: economía, política, relacións internacionais, etc. Este proxecto reformador 
denominouse Perestroika e ía acompañada da Glasnost. Co termo glasnost indicábase 
que se pretendía unha transparencia informativa e o achegamento da nova realidade á 
poboación soviética. A aplicación da Perestroika trouxo como consecuencia outros feitos 



 

6 

políticos internacionais importantes, como a reunificación alemana e o rexurdimento dos 
nacionalismos dentro do bloque socialista. 
A consecuencia final deste proceso de reformas será o derrubamento do propio sistema 
comunista no leste de Europa e a desintegración da URSS. 
O contido da reforma era complexo e novidoso, xa que intentaba a reestruturación 
económica e política da URSS. A Perestroika presentouse como un xeito de salvación do 
propio sistema : a finalidade da reforma sería a incorporación 
dun modelo económico de mercado de inspiración capitalista 
a un modelo de sociedade socialista. Os seus  obxectivos 
básicos eran a modernización da empresa e da industria 
socialista segundo unha economía de mercado, o incremento 
da produción e a  mellora da calidade de vida da poboación 
soviética. 
. 
“Estimados camaradas deputados: Exprésolles a miña profunda gratitude 
pola confianza que me brindaron ao elixirme Presidente da URSS, o 
primeiro do noso país... Asumo esta responsabilidade nun momento difícil 
para o Estado. Aceptei ser candidato á presidencia porque teño fe no 
futuro da nosa patria e porque a perestroika é o censo da miña vida... A 
misión máis importante do Presidente consiste en ser garante da 
irreversibilidade da perestroika, en contribuír firmemente e enerxicamente 
á formación dun Estado de dereito dunha sociedade socialista 
autogobernada.... ao meu xuízo o Presidente non debe actuar nin sentirse voceiro dunha capa social ou 
dunha corrente política, senón representante de todo un pobo.... Deberá actuar dando prioridade ao 
benestar do país e do pobo” 

M. Gorbachov: “Cara a casa común europea”. 

 
Reformas económicas: A URSS estaba inmersa nunha situación de crise cunha 
agricultura  pouco rendible e unha  produción industrial estancada. O mercado negro era 
un lugar de abastecemento para a poboación a prezos desorbitados e incontrolables; esta 
crise xerou unha forte inflación, xa que o déficit económico cubríase coa emisión de 
diñeiro.  
Para incrementar a produción, a Perestroika propuña unha modificación importante nas 
empresas, introducindo a participación dos traballadores na xestión dalgunhas delas e a 
planificación descentralizada por sectores ou por empresas. O obxectivo era instaurar, 
paulatinamente, unha economía de mercado, pero o desfase entre a economía soviética e 
o modelo que se quería propoñer ía en aumento.                                    
 
Cartel facendo propaganda da glasnost 

 
As reformas políticas: xuntamente cos cambios económicos 
descritos, a Perestroika propuña un cambio das estruturas 
políticas cara a democratización (paralelamente á glasnost). 
Os cambios propostos tiñan que producirse nunha situación 
complexa, xa que á mala situación económica do país 
engadíanse outros elementos da política exterior que influían 
negativamente, como a  desaparición do COMECOM e do 
Pacto de Varsovia, así como ás revolucións nos países da 
denominada Europa do Leste. 
Entre os cambios operados cara á democratización do 
réxime socialista destacan o recoñecemento dunha serie de 
liberdades políticas para a poboación, a legalización de 
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partidos diferentes ao PCUS, a aceptación da disidencia política e, polo tanto, o regreso 
do exilio de moitas persoas críticas co réxime, a substitución dos dirixentes conservadores 
do Partido e a instauración dun proceso de elección dos dirixentes mediante votación 
pluralista, libre e secreta. En 1986 celebráronse as eleccións que outorgarían a 
Gorbachov a presidencia da URSS. 
A Perestroika, transcorridos cinco anos, non contou no interior da URSS co mesmo apoio 
e crédito que obtivo a nivel internacional.Tivo que facer fronte a atrancos, como o 
conservadorismo e a inercia do aparato burocrático, as ansias de liberdade, autonomía e 
independencia nalgunhas repúblicas, os conflictos fronteirizos e os problemas étnicos e 
relixiosos, a pasividade da poboación ante as reformas, ou o excesivo control exercido 
desde o Partido Comunista. O obxectivo de mellorar a calidade de vida da poboación non 
foi conseguido. A situación da poboación soviética agravábase  debido á crise económica, 
a suba dos prezos, as reivindicacións políticas da poboación ou a intransixencia dos 
políticos conservadores e a incapacidade dos  propios reformistas. 
 
C. A desmembración da URSS e a fundación da CEI.  
En agosto de 1991 produciuse un golpe de estado. Os golpistas, conservadores, 
intentaban paralizar o proceso reformista da Perestroika. Este golpe involucionista tivo os 
efectos contrarios aos pretendidos, xa que saíu fortalecida a vertente máis reformista 
liderada por Boris Yeltsin, que era partidaria da aceleración do proceso de cambio cara 
unha economía de mercado.  

 
Yeltsin  encabezando a resistencia ao golpe  

de 1991.  

É agora cando estoupan as tendencias centrífugas 
que se iniciaran en 1990 nas quince Repúblicas da 
URSS, especialmente nas de etnia non eslava. O 
nacionalismo era a forma de oposición dos non rusos, 
presente desde que Stalin desprazara a nacións 
enteiras a Siberia e outras rexións periféricas despois 
da Segunda  Guerra Mundial. Na primavera de 1991 
Estonia, Letonia e Lituania  independizáronse; máis 
tarde fixérono Moldavia, Ucraína, Xeorxia e Armenia e 
outras repúblicas de maioría musulmana de Asia 
central (Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguizstán, 
Tayikistán, Kazaxistán y Acerbaixán), todas con 
grandes reservas de petróleo. En decembro de 1991 
Gorbachov abandona a presidencia da URSS e 
iníciase unha nova etapa baixo o liderado do 
presidente da Federación Rusa, Boris Yeltsin na que se producirá unha reordenación da 
URSS: a antiga Unión Soviética transfórmase na Comunidade de Estados Independentes, 
(CEI.)  
En decembro de 1991 asínase a acta fundacional da CEI entre as repúblicas de Rusia, 
Bielorrusia e Ucraína.  
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Todas as demais repúblicas, a excepción de Xeorxia, iranse sumando a este Tratado 
como estados soberanos e independentes. A figura de Presidente da URSS suprímese, e 
o 25 de decembro de 1991 Gorbachov presenta a súa dimisión. Yeltsin converterase no 
novo presidente da Federación Rusa, que herdará a política exterior e o antigo potencial 
nuclear da URSS, así como o seu posto no Consello de Seguridade da ONU. A CEI fíxase 
como obxectivos fundamentais, para manter certo grao de unión política, a formación dun 
exército común e establecer unha relación económica entre os estados membros, que 
asegure os intercambios entre os mesmos. O feito de que durante tantos anos a URSS 
tivese unha economía planificada levou a unha desigual distribución da produción no 
territorio. Este feito orixinou que os novos estados da CEI tiveran, pola súa historia 
económica común, relacións económicas de moita dependencia.  
 
A Federación Rusa incluía no seu territorio diversas repúblicas autónomas. Unha delas, 
Chechenia, de maioría musulmana, pretendeu a secesión, o que motivou a intervención 
en 1994-1995  do exército que non logrou acabar con ela. Desde entón existe  alí un foco 
independentista. 
En 1993 Rusia firma un tratado de seguridade con Armenia, Ucraína, Bielorrusia e as 
Repúblicas Bálticas. Aquel mesmo ano unha nova Constitución permitiu a venda de todas 
as granxas colectivas e incrementou os  poderes do presidente fronte ao Parlamento. Nos 
anos seguintes Yeltsin privatizou Rusia aínda que o proceso beneficiou solo a un 3,5% da 
poboación.  
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Estableceuse unha certa anarquía económica porque, a pesares da liberalización dos 
prezos e do plan de privatización das empresas estatais que se puxo en marcha en 1992 
formáronse grandes fortunas, froito da especulación e da venda fraudulenta de amplos 
sectores productivos estatais. 

Putin 
En decembro de 1999, Yeltsin renuncia ao seu cargo , e en marzo 
do 2000 o seu primeiro ministro, Vladimir Putin, é elixido novo 
presidente. Putin  proseguirá coa   política de reformas 
confirmándose un continuísmo na liberalización económica, e 
favorecendo unha política internacional máis dura, tentando 
recuperar protagonismo.. A suba dos prezos do cru proporcionou 
enormes recursos a Rusia, que actualmente ten unha boa 
conxuntura económica; con este respaldo, e a cada vez maior 
dependencia  europea do cru ruso Putin  trata de recuperar a 
posición de peso internacional que se lle cuestionou nos anos 90 
;a súa política interior é a miúdo cuestionada pola comunidade 
internacional, que o acusa de falta de respeto ás liberdades  
cívicas e aos dereitos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. As democracias populares ata a caída do muro de Berlín. 
 
A. As "democracias populares" 
Nos países do leste e do centro de Europa, a expansión do comunismo tras a segunda 
guerra mundial será moi rápida. O estalido da Guerra Fría tivo como resultado nestas 
zonas a organización de novos estados "satélite" da URSS. 
Exceptuando en Albania e Iugoslavia onde a triunfante guerrilla comunista autóctona 
levou aos comunistas directamente ao poder, o establecemento das "democracias 
populares" realizouse, coa intervención do exército, nun rápido proceso que culminou no 
ano 1948 co chamado golpe de Praga. O termo “democracias populares” estableceuse 
para diferenciar o modelo ruso das democracias burguesas de Europa Occidental. Stalin 
estableceu férreas relacións hexemónicas con aqueles países mediante a creación de 
vínculos políticos (Kominform) e económicos (CAME ou COMECON), e impediu que 
ningún puidese acollerse ao Plan Marshall (como desexarían Polonia e Checoslovaquia), 
ou que adoptasen vías nacionais propias para establecer réximes socialistas. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 
B. A organización do bloque comunista. 
 
A creación da Kominform en 1947 foi a primeira reacción da URSS trala ruptura coas 
potencias occidentais xa que xogou un papel importante na mobilización ideolóxica e na 
propaganda nos países comunistas. Tralo cisma iugoslavo, a  Kominform pasou a 
centrarse na loita contra Tito ante o temor de Stalin a un "contaxio" no resto das 

"democracias populares". 
Nos "países satélite", unha ouleada de purgas 
(1948-1952) marcou os últimos años da dictadura 
de Stalin. Calquera intento de iniciar unha "vía 
nacional" ao socialismo que non seguira 
rigorosamente o modelo soviético foi acusado de 
"desviacionista",  "trostkista" ou "titista". A 
represión será en adiante unha constante nas 
"democracias populares". 
 
En 1949, naceu o COMECON (Consello de Axuda 
Mutua Económica), instituto multinacional que 
agrupaba á URSS e aos países do Este (salvo 
Iugoslavia) que buscaba o fomento e a 
planificación dos intercambios comerciais entre os 
países do bloque comunista.  
As Democracias Populares estarán unidas tamén 
militarmente dende 1955 polo  Pacto de Varsovia, 
alianza militar que une á URSS con todos os 
países europeos do bloque comunista coa 
excepción de Iugoslavia. 
 
 
 
 

C. Área xeopolítica. 
A comezos da década dos cincuenta, a área de influencia comunista  abranguía, ademais 
da U.R.S.S, os seguintes Estados: en Europa, Alemaña Oriental (República Democrática 
Alemana), Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Romanía, Bulgaria, Iugoslavia e Albania; en 
Asia, Mongolia, Corea do Norte, China e Vietnam do Norte; e Cuba en América Central. A 
Unión Soviética marcará as directrices neste bloque socialista. O modelo proposto pola 
URSS, caracterizado por un sistema político de partido único, unha planificación 
económica centralizada e a estatalización de tódolos sectores da produción, impúxose a 
todos os países baixo a súa influencia. Desapareceron as alternativas políticas propias e 
adaptadas á realidade de cada un destes Estados. Tan só países como China, Iugoslavia 
e Albania preferiron adoptar modelos propios de desenvolvemento.  
O papel do Estado é preponderante neste bloque ao dirixir todos os ámbitos da vida 
política e económica; é quen garante aos seus habitantes unha serie de dereitos básicos 
regulados constitucionalmente como o dereito á educación, ao traballo, á liberdade, ou á 
igualdade. 
 
 
 

 
Art.13.- Tódalas escolas son do Estado 
(...). 
Art. 12.-Resérvase ao Estado o dereito 
de produción, difusión, proxección 
pública, así como o de importación e 
exportación de películas estranxeiras. A 
radiodifusión e a televisión constitúen un 
dereito exclusivo do Estado (...). 
Art. 24.- Garántese o dereito de reunión 
e asociación na medida en que non 
ameace ás institucións populares e 
democráticas ou a paz e a orde pública 
(...). 
Art. 26.-Tódolos cidadáns teñen dereito 
ao traballo. Este dereito está 
esencialmente garantido pola 
organización do traballo, dirixida polo 
Estado segundo os principios da 
economía planificada (...). 
Art.37.-Son punibles todas as 
manifestacións e actividades que 
ameacen a independencia, integridade e 
unidade do Estado, a Constitución, a 
forma republicana do Estado e o réxime 
popular e democrático. 

Constitución de Checoslovaquia. 1948. 



 

11 

 
D. Evolución económica. 
 
Calco das soviéticas, as economías das repúblicas democráticas copiaron o seu sistema 
planificado e centralizado. No terreo agrícola impúxose o modelo soviético de 
colectivización da terra, proceso que será máis completo en Checoslovaquia, Romanía, 
Bulgaria e Albania. En Iugoslavia, Hungría e Polonia manterase unha pequena burguesía, 
e abandonarase a colectivización forzosa. 
No terreo industrial déuselle prioridade á industria pesada, o que da como resultado un 
forte crecemento industrial e a creación de grandes complexos sidero-metalúrxicos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras tres décadas de expansión, a economía dos países socialistas amosa na década 
dos anos 70 ( xa dende finais dos 60) síntomas de estancamento que se agravan na 
década dos oitenta. As dificultades económicas ocasionaron un deterioro progresivo da 
calidade de vida da poboación. As causas desta situación hai que buscalas nos 
problemas derivados da planificación económica e da colectivización agraria, cun 
deficiente aproveitamento dos recursos. As insuficiencias do sistema provocaron a 
importación crecente de productos e capitais dos países capitalistas a partir dosa nos 70. 
A crise enerxética de 1973 non afectou de maneira inmediata aos países socialistas  
gracias aos excedentes petrolíferos da URSS; pero a alza dos prezos do petróleo 

soviético a partir de 1975 incidiu 
negativamente sobre uns malos resultados 
no sector agrícola e industrial ocasionando 
déficit comercial e un forte 
endebedamento. Nos anos 80  a  inflación 
e a recesión económica  agravaranse, co 
que diminuirá o nivel de vida dos 
traballadores e incrementarase o malestar 
social. 
 
E. As disidencias políticas 
Dentro do bloque socialista, non tardarán 
en aparecer movementos que se 
cuestionarán a hexemonía soviética e  

                              Josip Broz Tit0 

Porcentaxe de terra 
cultivable 
colectivizada. 1959-61. 
 
Bulgaria 

     
99%    

 
Checoslovaquia 

     
90% 

 
Hungría 

     
75% 

 
Romanía 

     
61% 

 
RDA 

     
60% 

 
Polonia 

     
17% 
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 reclamaban unha maior democratización do sistema e melloras do nivel de vida. As 
primeiras disidencias xurdirán en Iugoslavia e China e posteriormente en  Hungría, 
Checoslovaquia e Polonia.  
 
Iugoslavia esgazouse do bloque soviético antes de que falecese Stalin, demostrando coa 
súa actitude que podía caber na esfera internacional un país fóra da política de bloques. 
En maio de 1945, Tito, líder de recoñecido carisma e ideoloxía comunista, viu a ocasión 
de reconstruír Iugoslavia por segunda vez co apoio da comunidade internacional. Pero 
ante o fracaso do modelo unitario e centralista serbio anterior, construíu un novo Estado 
federal baseado na descentralización administrativa e económica. A nova República 
Socialista Federal de Iugoslavia organizouse en seis repúblicas (Serbia, Croacia, 
Eslovenia, Bosnia, Montenegro e Macedonia) e, para evitar o excesivo protagonismo 
serbio, estableceu no interior desta república dúas provincias autónomas (Vojvodina e 
Kosovo). No terreo político e económico Tito negouse a comportarse como outro peón de 
Stalin. Intentou a construción dun socialismo orixinal que harmonizase a economía de 
mercado cos principios da socialización, e iniciou a súa propia senda política xunto aos 
Países Non aliñados. Esta política motivará que Tito sexa expulsado do Kominform. 
Non obstante, o seu modelo económico non obtivo os resultados previstos e, pronto, 
Croacia e Eslovenia superaron en riqueza ás outras repúblicas, o que provocou que, 
dende 1967, nalgúns sectores aparecesen disidencias nacionalistas que Tito reprimiu. 
Cando o ditador morreu, en maio de 1980, o paso á democracia non evitou o 
derrubamento do Estado. Primeiro acusouse o atraso económico coas súas 
consecuencias sociais; despois fóronse descubrindo casos de corrupción; no exército 
comezaron a aparecer fisuras e agrávanse as diferencias nacionalistas. A partir de 1991, 
cando se produzan as reformas de Gorbachov na URSS, estalará a guerra civil. 
 
�En 1956, en Polonia, os pretendidos intentos de cambio cara á liberdade e a tolerancia 
foron acompañados de axitacións, a 
máis grave das cales, a insurrección 
de Poznam, motivou a chegada de 
tropas soviéticas e que se nomease 
de novo a un presidente comunista, 
Gomulka, que mantendo a obediencia 
a Moscova iniciaba unha tímida 
reforma interior. Xa en 1980, as 
dificultades económicas provocan 
numerosas folgas que serán seguidas 
masivamente polos traballadores. O 
goberno verase na obriga de facer 
concesións, entre elas o dereito á 
libre sindicación, o que permite a 
creación do sindicato Soliedaridade ( 
Solidarnosc), liderado por Lech 
Walesa, que ao longo de 1981 
manterá un enfrontamento continuo 
co goberno xa de carácter político.                       Busto de Stalin polo chan, Budapest 1956 

 
Ante o temor dunha intervención soviética, o xeneral Jaruzelski decreta a lei marcial, a 
detención dos principais líderes opositores, e a disolución dos sindicatos libres. 
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En Hungría, tamén en 1956 a revolta popular tivo maior intensidade e un fin dramático. 
Liderouna o sector non stalinista do Partido Socialista Obreiro Húngaro, é dicir, do Partido 
Comunista, que se viu desbordado polo clima de axitación creado. O 23 de outubro 
Budapest converteuse en escenario da máis impresionante manifestación popular da 
historia húngara, integrada por obreiros, estudantes e intelectuais afectos ao comunismo. 
O presidente Imre Nagy anunciou o pluralismo partidista e propuxo o abandono do Pacto 
de Varsovia; o seu comunismo reformista foi superado por movementos anticomunistas e 
antisoviéticos, polo que o exército soviético restableceu a orde en quince días, cun saldo 
de 25.000 mortos. Nagy foi condenado a morte e executado no ano 1958. 
 
Kruschev tamén chocou con Mao quen, ademais de opoñerse á desestalinización, 
aspiraba a dirixir o comunismo mundial. En 1961 as relacións empezaron a quebrarse e, 
na zona europea, Albania adheriuse a China. 
 
En 1968 en Checoslovaquia , o primeiro ministro Alexander Dubcek intentou modificar o 
sistema político do país, acabar co monopolio do Partido Comunista, adoptar a forma 
federal de goberno, conciliar o socialismo e a liberdade de expresión política e construír 
"un socialismo con rostro humano" desligado de Europa Oriental. Foi a chamada 
Primavera de Praga. 
 
(...)O socialismo non pode significar só a liberación dos traballadores da dominación das relacións de clase 
e da explotación, senón que tamén ten que comportar un engrandecemento do ser humano(...) Aos 
traballadores liberados dos explotadores non se lles pode dictar sobre qué cousas teñen que ser informados 
e sobre cales non, sobre que ideas poden expresar ou non libremente en público(...) 
O Partido Comunista comprométese a respectar a liberdade en todas as súas formas: de pensamento, de 
conciencia, de prensa, supresión da censura, liberdade de reunión, de asociación e de circulación e tamén a 
independencia da xustiza. 

Programa do partido Comunista Checoslovaco, publicado o 17 abril de 1968. 
 
Estas reformas non foron aceptadas pola URSS, e en agosto as tropas do Pacto de 
Varsovia invaden o país; a pesar de resistencia pacífica da poboación nas rúas os seus 
líderes foron detidos ou substituídos por outros máis afíns á ortodoxia de Moscova; as 
reformas quedaron paralizadas.  

A revolta de Praga tivo enorme 
resonancia internacional e 
determinou que o chanceler da 
R.F.A, Willy Brandt, iniciase unha 
política de apertura cara ao 
Leste, a Ostpolitik, que se 
materializou en sucesivos 
tratados coa URSS, Polonia, a 
RDA e Checoslovaquia. 
 
 
 
 
 
Manifestantes fronte ás tropas do Pacto 
de Varsovia, Praga, 1968. 
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2. Crecemento económico e estado de benestar nos países do norte. 

O Estado de benestar significou o triunfo da idea do intervencionismo dos poderes 
públicos na vida económica e social sen mingua das liberdades fundamentais do 
individuo. Esta intervención do Estado ter por obxecto garantir unhas condicións de vida 
dignas para todos os cidadáns, a marxe do seu nivel económico. 

O Estado de benestar representa unha concepción política que atribúe ao Estado o papel 
de redistribuidor dos 
recursos xerados pola 
economía.  

A través dos impostos, o 
Estado recada os 
fondos suficientes para 
soster servizos públicos 
que chegan a toda a 
poboación: sanidade, 
educación, seguros 
sociais como pensións, 
subsidio de paro, etc.... 
O Estado tamén 
intervén para regular o 
mercado, impedindo os 
movementos máis 
especulativos e loitando 

mediante unha serie de leis contra os monopolios e a ventaxosa  situación das empresas 
máis poderosas. Intervén ademais na regulación da política monetaria, para loitar contra a 
inflación e as crises de produción. 

Utiliza recursos públicos para crear ou soster sectores económicos considerados 
estratéxicos para o país ( industrias base, enerxía, transportes, etc....) 

A xénese da idea do Estado de benestar hai que buscala nas políticas keynesianas, 
desenvoltas nos anos trinta do século XX, que se enfrontaban ao liberalismo clásico, 
partidario da non intervención do Estado e de deixar as relacións económicas ao libre 
xogo do mercado. 

O Estado de benestar oponse ás ideas propias da dereita conservadora ou propias de 
modelos liberais extraeuropeos, que propugnan a máxima liberalización e privatización 
dos servizos públicos. Foi aplicada en orixe polos gobernos socialdemócratas europeos, 
pero acabou sendo asumida nos seus trazos máis esenciais polo conxunto dos gobernos 
de Europa occidental. Esta concepción do Estado define e diferencia o modelo capitalista 
europeo do estadounidense. 

“A liberdade, a xustiza e a solidariedade, que é unha obriga recíproca, resultante dun destino común, 
constitúen valores fundamentais do ideario socialista (...) Unha economía totalitaria ou ditatorial destrúe a 
liberdade. Por isto, o Partido Socialdemócrata Alemán defende unha economía de libre mercado, na que 
exista libre competencia. Así e todo, dado que os mercados están controlados por individuos ou grupos, é  
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necesario tomar medidas múltiples para preservar a liberdade económica: a competencia sempre que sexa 
posible, a planificación cando sexa necesario, (...) A economía de libre mercado non asegura por ela 
mesma unha xusta repartición das rendas e das fortunas (...) A política de salarios e de pensións é un 
medio axeitado e necesario para asegurar unha repartición máis equitativa da riqueza” 

                         Programa do Partido Socialdemócrata Alemán, congreso de 1959 

3. Subdesenvolvemento e inestabilidade política nos países do sur. 

A imprecisión do termo Terceiro Mundo sinalou a necesidade de definir o que se entendía 
por subdesenvolvemento. Fixáronse uns criterios que compartían e caracterizaban á 
maioría deses países: escasa renda per cápita, malnutrición, analfabetismo, gra 
crecemento demográfico e exceso de poboación activa empregada no sector primario. 

Na maioría dos novos estados o subdesenvolvemento era debido a que á independencia 
política non veu acompañada dunha independencia económica. Así nuns países 
mantivéronse moitos dos intereses económicos das metrópoles, que seguían exercendo a 
tutela sobre a antiga colonia. E noutros países, os novos investimentos de capital desde 
as nacións ricas condicionaban as decisións de novos gobernos independentes. Esta 
situación coñécese como neocolonialismo. 

A independencia política formal agocha unha dependencia económica e cultural, e unha 
inxerencia nos asuntos internos, case nunca pública, por parte dos países máis ricos, con 
consecuencias terribles como no caso da guerra de Nixeria. En 1967, algúns países 
occidentais sostiveron económica e militarmente a secesión da rexión do Sueste de 
Nixeria, coñecida como Biafra, moi rica en minerais e petróleo, foi o escenario dunha 
traxedia. Esperando poder exercer un control sobre as súas riquezas naturais. Isto foi a 
orixe dunha cruenta guerra civil entre distintas etnias que durou ata 1970 e na que 
morreron de fame e enfermidades máis de dous millóns de persoas. 

Os trazos do neocolonialismo no terceiro Mundo son diversos. Existe unha forte 
dependencia comercial que algúns autores relacionan co chamado intercambio 
desigual. Consiste no feito de que os países subdesenvolvidos exportan materias primas 
cuxo prezo é baixo, pero importan produtos elaborados dos países ricos, de prezo máis 
elevado. O control dos prezos da maioría destas materias primas escapa ao control dos 
países que as producen, xa que son fixadas polas grandes bolsas de comercio 
internacional en función da demanda dos países ricos. As oscilacións de prezos das 
materias primas provocan importantes desequilibrios nas economías dos países 
produtores, xa que xeran flutuacións nos seus ingresos, mentres os gastos derivados da 
adquisición de produtos elaborados son moito máis estables. 

En segundo lugar, o Terceiro Mundo ten unha grande escaseza de capital e depende 
financeiramente do mundo desenvolvido. Os países pobres, para solucionar os seus 
problemas e promover o crecemento, a miúdo vénse forzados s lles pedir préstamos aos 
bancos dos países desenvolvidos e a organismos internacionais. Os seus tipos de xuro 
son elevados porque, como non sempre os gobernos destes países utilizan os préstamos 
con eficacia, as entidades aplican unha prima de risco. A dependencia financeira non 
resulta só dos créditos concedidos, senón tamén dos investimentos exteriores. A maioría 
das empresas máis modernas do Terceiro Mundo son de capital estranxeiro que invisten 
nestes países para aproveitar a man de obra barata e as vantaxes fiscais. 
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En terceiro lugar, existe unha dependencia tecnolóxica. Como os países 
subdesenvolvidos non teñen tecnoloxía moderna nin medios propios para conseguila, 
deben comprárllela aos países avanzados. Isto obriga ao pagamento de royalties, cuxo 
importe é moi elevado. Os préstamos e mais os investimentos acaban xerando uns 
beneficios que volven ao país de orixe, o que dá lugar a un fluxo de capitais dos países 
pobres cara aos ricos como retorno do investimento efectuado. Todo isto acaba 
obstaculizando a acumulación interna de capital nos países pobres e favorecendo a súa 
descapitalización. 

4. Cambio de modelo económico a partir da década de 1970-1980 

 A. A crise económica de finais de século 

Desde finais dos anos sesenta os Estados Unidos empezaron a perder o seu papel 
hexemónico nas economías de Occidente. En 1971 tivo que devaluar a súa moeda e, 
posteriormente, abandonar o patrón ouro, a consecuencia da saída masiva de dólares 
que se investían fóra e de que a Comunidade Económica Europea e Xapón deixaron de 
comprarlle produtos a medida que avanzaban no proceso industrializador. A partir dese 
momento as demais moedas revalorizáronse e a súa cotización non foi fixa,  senón que 
empezou a depender da oferta e a demanda e, xa que logo, da especulación. Entón, a 
Comunidade Europea expúxose seriamente levar a termo o cumprimento do punto do 
Tratado de Roma referente á creación dunha moeda única que servise de alternativa ao 
dólar. En 1979 entrou en vigor o Sistema monetario europeo. 

A brusca subida dos prezos do petróleo decretada pola OPEP en outubro de 1973, como 
resultado da guerra do Yom Kippur, freou a prosperidade económica de todos os países 
occidentais.. As consecuencias da crise foron nefastas. Moitas empresas tiveron que 
pechar; e os estados industrializados atopáronse cun problema descoñecido: a 
incapacidade de garantir un posto de traballo aos cidadáns. 

 

B. Nova hexemonía dos EE. UU., Internet, e a integración europea 

En 1981 gañou as eleccións presidenciais de Estados Unidos o republicano Ronald 
Reagan quen emprendeu unha política de rearme para que o seu país recuperase a 
hexemonía no mundo. Ante a ameaza de que unha guerra nuclear acabase co sistema 
tradicional de comunicacións, inventaran unha rede composta por computadores na que 
todos os nodos ou interseccións tivesen a mesma importancia, de maneira que a 
desaparición dun non afectase ao tráfico en xeral. Así naceu Internet (inter-rede ou rede 
global) como unha invención ao servizo dos militares que, desde 1983, puideron usar os 
civís. Con el volveuse outra vez á globalización posto que cada usuario, cando senta ante 
a pantalla, pode recibir información de todo o Mundo. Pero, tamén perde a súa 
privacidade e, con iso, poida que iniciemos a regresión do concepto de liberdade 
absoluta que marcou hai dous séculos ás revolucións liberais. 

Os países de Europa Occidental, pola súa banda, aceleraron o proceso de integración 
mercantil (a Europa “dos 10”, coa entrada de Grecia en 1981) para enfrontarse con éxito á 
competencia. 
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C. A automatización industrial 

Outro dos trazos da crise da sociedade industrial clásica é a automatización industrial. O 
traballo manual empezaba a desaparecer. A automatización abarataba a produción ao 
eliminar moita man de obra. Como consecuencia, a partir dos anos oitenta empezáronse 
a desmantelar algúns sectores industriais, fundamentalmente os relacionados coa 
industria pesada (minería, siderurxia, estaleiros), que xa non eran produtivos porque 
consumían moita enerxía e empregaban moita man de obra (reconversión industrial). 
Os gobernos non souberon presentar alternativas laborais ás vellas rexións industriais 
que estaban sendo desmanteladas e cuxas condiciones de vida empeoraron 
notablemente polo que se produciu unha elevada conflitividade social en protesta pola 
falta de emprego.. 

A automatización, como ocorrera coas primeiras máquinas da revolución industrial, 
repercutiu nun aumento das taxas de paro en cantidades preocupantes. O seu lado 
positivo foi que facilitou a organización da vida e permitiu o incremento do tempo libre e o 
lecer. 

D. As repercusións da crise no 
Terceiro Mundo 

En 1980 o prezo do petróleo 
multiplicouse por catorce a respecto 
de 1973. Se as consecuencias 
foron malas para os países 
industriais, foron peores para 
aqueles de o Terceiro Mundo, non 
exportadores de petróleo, cuxas 
economías seguían dependendo 
das vendas de materias primas ao 
exterior.  

 

Ao non haber demanda occidental pola crise, o seu prezo afundiuse, mentres que crecía 
imparable o dos produtos industriais que tiñan que importar. Para podelos comprar estes 
países tiveron que contraer enormes débedas no exterior; e, para poder pagar os 
intereses, paralizaron o seu crecemento, co que nalgúns países, sobre todo os 
suramericanos, retrocedeu o nivel de prosperidade alcanzado nos anos anteriores. En 
moitos outros casos, tiveron que pedir novos préstamos para facer fronte ás antigas 
débedas. O problema da débeda externa é posiblemente o máis urxente dos que teñen 
hoxe os países en vías de desenvolvemento. 

Pero tampouco os países produtores se beneficiaron da crise porque, como carecían de 
importantes estruturas bancarias, parte dos ingresos obtidos coa venda do petróleo foron 
a parar aos bancos occidentais que, así, puideron facer fronte aos créditos solicitados 
polo Terceiro Mundo. Ademais, eles tamén tiveron que pagar máis caros os produtos 
industriais que importaban. 

                 Comercio mundial do petróleo en 1973 
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E. A Terceira Revolución Industrial 

As necesidades derivadas da nova organización industrial (investigación, estudos de 
mercado, publicidade, servizos posventa...) e do incremento do lecer, determinan un 
crecemento constante do sector terciario que, debido á súa excesiva diversificación en 
canto á complexidade e remuneración dos seus traballos, escindiuse noutro cuaternario 
que abarca os campos da informática e a investigación. 

Ao mesmo tempo, o incremento das taxas de desemprego redundou nunha diminución 
dos ingresos fiscais do Estado que iniciou o recorte dos gastos sociais, poñendo fin ás 
políticas do Estado do Benestar. 

 

F. O neoliberalismo económico 

O goberno da conservadora británica Margaret Thatcher iniciou en Europa o 
desmantelamento dos principios do keynesianismo e o Estado de Benestar (no país que o 
creara). Cando gañou por primeira vez as elecións, en 1979, o Reino Unido era un dos 
países máis afectados pola crise económica mundial. Entón, para controlar a inflación, 
decidiu practicar unha política de austeridade e recortar as subvencións do Estado, o que 
repercutiu no peche de numerosas empresas e nun aumento espectacular do paro. Pero 
a guerra das Malvinas contra Arxentina resolveu, temporalmente, a impopularidade das 
súas medidas económicas neoliberais que, dous anos despois, Reagan aplicaría tamén 
nos Estados Unidos. 

A partir de entón Thatcher comezou a privatizar as empresas públicas, así como 
enfrontarse aos sindicatos do carbón para impor a súa decisión de diminuír a man de obra 
naquel sector. Desde 1983 empezáronse a notar síntomas de recuperación porque, ao 
reducir a fiscalidade das empresas, os conservadores atraeron os investimentos das 
multinacionais. 

Os demais países industrializados de Occidente iniciaron a posta en marcha de medidas 
similares; aínda que o problema que tiveron que afrontar os gobernos social-demócratas 
foi como aplicalas sen gravar á Facenda pública para conter o déficit do Estado, e sen 
lesionar en exceso o Estado do Benestar. Proliferou a economía mergullada á que os 
Gobernos non concederon a importancia debida; e aceptouse que a inmigración, que se 
incrementou moito, realizase certos servizos básicos nun mercado de traballo 
desregulado  

Estas políticas dexeneraron nunha nova polarización social. Así en Estados Unidos o 
aumento dos índices de pobreza, fundamentalmente entre a poboación negra, repercutiu 
no crecemento do analfabetismo e a violencia nesta comunidade. 
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G. Os novos países industrializados no sueste asiático. Países emerxentes 

Desde mediados dos anos sesenta establecéronse en Corea do Sur, Taiwan, Singapur 
e Hong-Kong (que aínda era colonia británica) empresas transnacionais e conseguiron a 
súa incorporación a un proceso de industrialización rápida. Seguíronlles Malaisia, 
Indonesia, Tailandia e Filipinas. Especializáronse nunha produción que necesitaba 
moita man de obra (téxtiles, automóbiles, xoguetes, compoñentes electrónicos...) e que, 
grazas aos baixos salarios e ás subvencións que daba o Estado, destinouse á 
exportación a Occidente. Pronto se lles coñeceu como os “dragóns” ou “tigres” do 
Pacífico. 

Logo da crise de 1973, grazas á súa man de obra cualificada, as altas taxas de aforro e o 
baixo consumo interior, se industrializaron e asumiron todas as industrias pesadas que 
ían desmantelando os países que concluíran a Segunda Revolución Industrial, co que se 
integraban dentro dunha economía internacional globalizada onde se produciu unha 
auténtica división internacional da produción e do traballo.  

 




