
 A EVOLUCIÓN DAS GRANDES POTENCIAS NA 
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX.

1 - As potencias capitalistas.  

l 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. 

l  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 e 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  e a Organización Mundial do Comercio. 

l 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, a informática, a 
aeronáutica  e  a  investigación  espacial.  A  industria  de  armamento   facilitáballe  a 
superioridade  militar  no  mundo  e  converteuse  nun  dos  piares  da  economía 
norteamericana 

l Outro aspecto importante da investigación foi o campo da xestión empresarial no 
que, seguindo a tradición marcada por Taylor e Ford, buscábase producir máis e máis 
barato sen que 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. 

l Na 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 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. 

l 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. 

l 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. 
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l Ademais do escaso gasto militar, a elevada capacidade de aforro dos xaponeses 
dado que pola súa mentalidade non participaba do consumismo occidental 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.  Desde  1968  converteuse  na  terceira 
potencia económica mundial. 

l A partir  de 1974 alcanzaron a democracia os tres últimos estados de Europa 
meridional que aínda vivían nunha ditadura:

̶ 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 marcaron o inicio 
dunha transición pacífica á democracia en abril  de 1974 coa “revolução dos 
caraveis”. 

̶ 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 parlamentario ao aprobarse a Constitución de 1978. 

l O crecemento económico dos países capitalistas baseouse no establecemento 
do Estado do benestar baseado nas ideas de Keynes. 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 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....)

2 - As potencias comunistas:  

l Na URSS 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.  Na  política 
internacional, Kruschev buscou a coexistencia pacífica con Occidente. 

l Kruschev acabou co culto á personalidade do líder, tamén buscou que a URSS 
alcanzase  un  nivel  de  vida  equiparable  ao  de  Occidente,  sen  perder  por  iso  a  súa 
condición de gran potencia.
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l  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,

l  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. 

l En 1964 foi relevado do cargo.  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.

l  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. 

l 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 produtividade do agro ruso.  

l 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. 

l O nomeamento en 1985 de Mijail Gorbachov como Secretario Xeral do Partido 
Comunista  Soviético  supuxo  a  entrada  dun   proxecto  reformador  denominouse 
Perestroika ( reestruturación) que ía acompañada da Glasnost (transparencia) :

̶ 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  a 
participación  dos  traballadores  na  xestión  das  empresas  e  a  planificación 
descentralizada. O obxectivo era instaurar, pouco a pouco, unha economía de 
mercado, pero o desfase entre a economía soviética e o modelo que se quería 
propoñer ía en aumento. 

̶  A  Perestroika  tamén  propuña  un  cambio  das  estruturas  políticas  cara  a 
democratización   recoñecendo  unha  serie  de  liberdades  políticas  para  a 
poboación como a legalización de partidos diferentes ao PCUS, a aceptación da 
disidencia política, 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. 

l En  agosto  de  1991  produciuse  un  golpe  de  estado.  Os  golpistas, 
conservadores, intentaban paralizar o proceso reformista da Perestroika. Este golpe  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. 

1º Bac. Evolución das grandes potencias na segunda metade do século XX.
 3 de 15



l Gorbachov abandona a presidencia da URSS e iníciase unha nova etapa baixo o 
liderado de 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. 

l 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. Formáronse grandes fortunas, froito da especulación e da 
venda fraudulenta de amplos sectores produtivos estatais.

l 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  na  política 
internacional.

l Dentro  do  bloque  socialista,  non  tardarán  en  aparecer  movementos  que  se 
cuestionarán  a  hexemonía  soviética  e  reclamaban  unha  maior  democratización  do 
sistema e melloras do nivel de vida:

̶ Iugoslavia esgazouse do bloque soviético antes de que falecese Stalin.  En 
maio  de  1945,  Tito,  líder  de  recoñecido  carisma  e  ideoloxía  comunista, 
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. Cando o ditador morreu, en maio de 1980, o paso á democracia non 
evitou  o  derrubamento  do Estado.  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,  liderado  por  Lech  Walesa,  que  ao  longo  de  1981 
manterá un enfrontamento continuo co goberno. 

̶ 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  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. 
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̶ En 1968 en Checoslovaquia , o primeiro ministro Alexander  Dubcek intentou 
modificar  o  sistema  político  do  país,  acabando  co  monopolio  do  Partido 
Comunista e conciliar o socialismo e a liberdade de expresión construíndo "un 
socialismo con rostro  humano" .  Foi  a chamada Primavera de Praga.  Estas 
reformas non foron aceptadas pola URSS, e en agosto as tropas do Pacto de 
Varsovia invaden o país. A pesar da 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. 

2.1 - Cambio de modelo económico capitalista partir da crise do 73.  

l 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 co problema de garantir un posto de 
traballo aos cidadáns.

l O goberno da conservadora británica  Margaret Thatcher iniciou en Europa o 
desmantelamento dos principios do keynesianismo e o Estado de Benestar. 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. Tamén 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. 

l Os demais países industrializados de Occidente iniciaron a posta en marcha de 
medidas  similares.  En  Estados  Unidos  Reagan faría  o  mesmo.  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.

3 - Síntese de contidos.  

3.1 -  Os países capitalistas.   

3.1.1 - Características político-  sociais.  

l Democracia  : 

̶ A  democracia  foi  o  marco  de  referencia  político  para  todos  os  países 
occidentais. Pero só se consolidou nos países nos que había unha ampla clase 
media cun elevado grado de benestar como Canadá, Australia, Nova Celandia, 
USA, Xapón, e Europa Occidental.

̶ No resto dos países as  desigualdades sociais  deron réximes inestables que 
moitas veces acabaron en ditaduras. Houbo longos réximes ditatoriais en:

̶ En España ata 1975 ca “transición democrática”.

̶  En Portugal ata 1974 ca “revolución dos caraveis”.
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̶ En Grecia a inestabilidade política propiciou un golpe de Estado dos “coroneis” 
en 1967, que non rematou ata 1974.

̶ En América Latina case todos os países estiveron sometidos a sanguentas 
ditaduras militares entre os anos setenta e oitenta. Nos anos noventa 
restauraron a democracia, aínda que con graves problemas.

l  Ampliación da participación   política a través do dereito ó voto  :

̶ Dereito de voto ás mulleres que se xeneralizou nos anos corenta.

̶ Dereito de voto a colectivos marxinados como ós negros:

̶ En USA en 1964.

̶ En Suráfrica en 1994.

̶  Baixada da idade mínima para votar dos 21 ós 18 anos.

l Aumento dos dereitos   individuais  :

̶ Aos  dereitos  básicos  do  liberalismo  democrático:  liberdade,  igualdade, 
propiedade privada, incorporáronse outros novos:

̶ Dereitos individuais: liberdade sexual.

̶ Dereitos sociais: vivenda, saúde, educación, traballo, desemprego...

̶ Dereitos ecolóxicos: protección do medio ambiente, defensa das especies 
animais...

l  Pluralidade de opcións   políticas e alternancia pacífica no poder  :

̶ A través  de  eleccións  convocadas  periodicamente,  normalmente  cada  catro 
anos,  as  opcións  gañadoras  forman  goberno  seguindo  os  mecanismos 
establecidos na Constitución de cada Estado. As diferentes opcións políticas 
soen ser:

̶ Extrema  dereita  autoritaria  :  grupos  minoritarios  de  ideoloxía  fascista  con 
manifestacións xenófobas e racistas. As dificultades económicas e a presenza 
de inmigrantes favorecen o seu crecemento.  Partidos desta tendencia son a 
“Fronte Nacional” en Francia, e o “Movemento Social Italiano” en Italia.

̶ Democracia  cristiá  :  partidos  inspirados  nos  principios  do cristianismo social. 
Levaron a  cabo  a  reconstrución  tras  a  guerra  e  gobernaron durante  longos 
períodos na República Federal  Alemá e en Italia.  En España partidos desta 
tendencia  están  presentes  a  través  do  Partido  Popular  (PP)e  do  Partido 
Nacionalista Vasco (PNV).

̶ Liberalismo  : defenden o sistema capitalista e os dereitos individuais. En moitos 
países  son  as  forzas  políticas  maioritarias:  en  USA altérnanse  no  poder: 
republicanos ou demócratas. En Gran Bretaña destaca o Partido Conservador.

̶  Socialismo  : antigos partidos marxistas que defenden os dereitos democráticos, 
un reformismo social moderado, e un fortalecemento da acción do Estado en 
servizos sociais (sanidade, educación, desemprego...).  Teñen moita influencia 
política  e exercen o poder durante décadas.  Destacan os partidos  socialistas 
dos países escandinavos, os de Francia, Inglaterra, Alemaña, e España.

̶ Comunismo  :  nos anos corenta e cincuenta os partidos  comunistas estiveron 
baixo control soviético. Pero nos anos sesenta tentaron conxugar a defensa dos 
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valores democráticos ca doutrina proletaria. Esta tendencia foi coñecida como 
“eurocomunismo”.  Esta  tendencia  alcanzou  responsabilidades  políticas  en 
coalición cos socialistas.

̶ Extrema esquerda radical  : teñen un discurso de carácter anticapitalista e moi 
crítico co sistema establecido.

3.1.2 -  Características   económicas.  

l Innovacións técnicas e automatización:

̶ Destacan  pola  súa  importancia  as  innovacións  introducidas  no  sector  da 
electrónica e da informática: transistor portátil, circuítos integrados, internet en 
1969, vídeo e teléfono móbil en 1975, microordenadores persoais en 1982...

̶  Automatización  : consiste na introdución nas fábricas e cadeas de 
montaxe de novas máquinas dirixidas por ordenador, os robots, que 

controlan o proceso de fabricación cunha intervención humana moi 
reducida.  

l  As  materias enerxéticas  :

̶ O petróleo converteuse na materia enerxética básica  entre os anos cincuenta 
e  sesenta.  O  prezo  do  barril  de  petróleo  pasou  a  ser  un  dos  principais 
condicionantes do desenvolvemento económico dos países occidentais. Ata os 
anos oitenta estaba en  mans de sete grandes compañías que controlaban o 
mercado en réxime de oligopolio.  Pero en 1960 os países  produtores árabes 
constituíron  un  cartel:  Organización  de  Países  Exportadores  de  Petróleo 
(OPEP) para controlar a súa comercialización e fixar cotas e o prezo do barril.

̶ A enerxía nuclear estendeuse nos países industrializados na década dos anos 
setenta, aínda que limitada pola presión da opinión pública.

̶ A enerxía hidroeléctrica incrementou tamén o seu consumo ca construción de 
grandes encoros.

̶ O gas natural tamén aumentou o seu consumo.

l Crecemento da produción:

̶    facilitado por   a extensión das cadeas de montaxe, da fabricación en serie, e 
da automatización.

l  O consumo de masas: 

̶ facilitado por   a expansión das grandes superficies comerciais,  dos grandes 
almacéns, e das tarxetas de crédito (1950).

l  Incremento da poboación   activa:  

̶  resultado da crecente incorporación da muller ó mundo laboral.

l  Terciarización da poboación   activa:  

̶  producido pola baixada de traballadores no sector agrícola, o estancamento do 
sector industrial, e o crecemento do sector servizos.

l  Predominio das multinacionais:
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̶ As multinacionais son grandes empresas capitalistas que operan masivamente 
fóra  dos  seus  países  de  orixe,  acumulan  capital  de  forma  centralizada,  e 
dispersan a nivel mundial a produción e as vendas.

̶ Teñen unha grande influencia política e están presentes en todos os sectores 
económicos controlando o mercado mundial.

̶ A maioría destas multinacionais son norteamericanas, seguidas das europeas e 
xaponesas. Para defender os seus  intereses fundaron en 1973 a  “Comisión 
Trilateral” (Estados Unidos, Xapón e Europa) formada polos máis importantes 
homes  de  negocios,  así  como  por  políticos,  diplomáticos  e  economistas 
influentes.

l Formación de grandes   espazos comerciais   que favorecen a coordinación das 
economías dos Estados:

̶  Zonas de libre comercio formadas por varios países que suprimen as trabas 
aduaneiras e comerciais entre si pero que as manteñen con terceiros países. 
Destaca a Asociación Europea de Libre comercio (EFTA, 1960)

̶  Unións aduaneiras que consisten na supresión pouco a pouco das barreiras 
arancelarias e comerciais entre os Estados membros, e o establecemento dun 
arancel común con terceiros países.

l Institucións de cooperación   económica:  

̶ que buscan favorecer as relacións económicas e os intercambios comerciais 
internacionais entre os países capitalistas. Destacan pola súa importancia:

̶ Fondo Monetario Internacional (FMI, 1945).

̶ Banco Mundial (1945).

̶ O Grupo dos Sete  (G 7,  1975)  formado  polos  países máis  industrializados: 
USA, Canadá, Alemaña, Francia, Gran Bretaña, Italia, e Xapón. 

3.2 - Países comunistas:  

3.2.1 -  Características:  

l Predominio do Estado  :  

̶ O Estado  garante  ós  cidadáns  uns  dereitos  básicos  (educación,  sanidade, 
traballo...)  pero estes  dereitos  están  supeditados  á  necesidade  de lograr  a 
realización do socialismo.

̶  As eleccións son por sufraxio  universal pero con candidaturas e listas de 
partido único.

l Control soviético dos países de todo o bloque  :

̶ Segundo  Moscova,  a  URSS é  a  patria  do  socialismo  e   a  única  vía  para 
establecer a sociedade comunista.  Polo tanto as súas institucións deben ser 
imitadas e as súas indicacións aceptadas.

l  Medidas económicas comúns que  seguían o modelo que Stalin puxo en 
práctica desde 1928:
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̶ Os medios de produción (fábricas, transportes, vivendas, bancos...)  son do 
Estado. O Estado realiza o papel que no sistema capitalista desempeñan os 
empresarios privados.

̶ Colectivización agraria: a terra é propiedade do Estado. Explótase en réxime 
de grandes granxas ou cooperativas estatais.  Ós campesiños concédeselle o 
usufruto privado dunha pequena parcela e algunhas cabezas de gando. 

̶ Planificación  centralizada  polo  goberno que  especificaba  os  sectores 
produtivos  a  desenvolver  e  as  metas  a  alcanzar.  A planificación  necesitaba 
dunha  gran  burocracia  para  elaborar  e  vixiar  a  execución  das  medidas 
adoptadas.

̶ Dominio da industria pesada (siderurxia) e militar sobre a industria de bens 
de consumo.

̶ Papel secundario da agricultura e dos transportes o que xeraba problemas 
de abastecemento da poboación.

̶  Autarquía  socialista caracterizada  pola  ruptura  dos  lazos  comerciais  cos 
países capitalistas e polos intercambios entre os países socialistas.

̶ A URSS xogou con vantaxe ó impoñer os prezos e a especialización produtiva 
de acordo  co  seu  interese.  Tamén contou  cun mercado  en  exclusiva  para 
colocar os seus produtos.

3.2.2 -  Evolución política  da  URSS despois da morte de Stalin   en 1953.  

l  Entre 1956 e 1964 comeza a   era de Krushev   :

̶ No interior  foi protagonista da chamada “ revisión Staliniana” na que 8 millóns 
de rusos volveron as súas casas e 6 millóns foron rehabilitados.

̶ No exterior mantivo unha política de predominio ruso:

̶ En 1956 esmagou a insurrección de Poznan en Polonia.

̶ En  1957  as  tropas  rusas  invadiron  Hungría para  frear  os  levantamentos 
populares.

̶ En 1961 mandou construír o  muro de  Berlín despois de propoñer facer dela 
unha cidade desmilitarizada.

̶ En 1962 desencadeou a crise dos mísiles cubanos.

l  Entre 1964 e 1982 foi  a era de    Breznev que continuou con Andropov e   
Chernenko entre 1982-1985:

̶ No interior  fortaleceuse e ampliouse o aparato do partido comunista chamado 
“Nomenclatura”.Tamén aumentou  a  corrupción do  sistema  xa  que  poucas 
decisións  do  goberno  chegaban  a  cumprirse  (  Só  unha  de  cada  10)  e  os 
informes falsificábanse. 

̶ No exterior continuouse ca carreira de  armamentos ata alcanzar  a USA en 
1970:

̶ Axudou a Afganistán fronte a USA e perde.

̶ En  1968  invade  Checoslovaquia e  executa  ó  seu  presidente  Dudck  que 
pretendía un socialismo de “face humana.” 
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l  Gorbachov e a “perestroika”    (reestruturación) acompañada de “glasnot”   
(transparencia) 1985-1991:

̶ En 1985 prodúcese a catástrofe nuclear de Chernobill.

̶ En 1991 dáse un golpe de Estado  ca dimisión de Gorbachov e o ascenso de 
Yeltsein. Creouse o CEI “Comunidade de Estados Independentes”.

l  En 1999 ascende ó poder   Putin  .

3.2.3 -    Repercusións internacionais   da desaparición da URSS  :  

̶ Caída do muro de Berlín en 1989.

̶ Instauración de réximes democráticos en Polonia, Hungría, e Romanía en 1989

̶ Guerra de Iugoslavia e intervención da OTAN en 1999.  

4 -  A revolución china.  

4.1 - Por que é importante coñecer a historia de China?:  

l China é o país máis poboado do mundo con máis de 1300 millóns de persoas e 
tópase nun proceso de modernización cheo de contradicións:

̶ Politicamente é un goberno ditatorial comunista sen liberdades políticas.

̶ Economicamente  é   capitalista  cunha economía  de mercado  de corte  ultra-
liberal.

l Ultimamente incorporou a antiga colonia británica de Hong Khong e a colonia 
portuguesa de Macao.

l É  un  importante  mercado  potencial  de  consumo  para  Occidente  (pola  súa 
ascendente clase media consumista e urbana), pero tamén unha perigosa competencia 
porque ofrece unha gran cantidade de man de obra barata e sen case dereitos laborais.

l Este inmenso país ten unha cultura e historia milenarias, varias linguas na que o 
chino  mandarín  é  a  maioritaria,  varias  relixións  (taoísmo,  budismo,  islamismo,  e 
cristianismo).

l Estase a converter na segunda potencia económica mundial despois de Estados 
Unidos, pero ten uns grandes contrastes sociais:

̶ 800 millóns de pobres.

̶ Grandes fortunas que medaran á beira do Partido Comunista. 

4.2 - Causas da revolución:  

l O goberno despótico da dinastía Manchú (Qing) que non puido evitar que as 
potencias estranxeiras se apoderaran do territorio chino.

l A dependencia económica do capital estranxeiro: a partir das Guerras do Opio o 
mercado  chino  abriuse  ás  mercancías  e  inversións  das  potencias  europeas, 
especialmente de Inglaterra.

l A miseria e explotación do campesiñado sometida a un réxime feudal.
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l A influencia ideolóxica da revolución soviética 

4.3 - China ata a 2ª Guerra Mundial.  

l A civilización China é unha das máis antigas do mundo. Ten as súas orixes na 
conca do  Río  Amarelo,  onde xurdiron  as  primeiras  dinastías  Xia e  Shang.  A enorme 
extensión de territorio ocupado polo estado actual da República Popular China fai que a 
historia de todo este territorio sexa a dun gran número de pobos. 

l No século XIX  reinaba a Dinastía Qing (1644-1911). Foi un século de  grandes 
conflitos sociais, estancamento económico e influencia das potencias occidentais: 

̶ O  interese  británico en  continuar  o  comercio  de  opio levou  a  numerosos 
conflitos con occidente, o que levou á Primeira Guerra do Opio, en 1840.

̶ O  Reino Unido e outras potencias occidentais,  inclusive os  Estados Unidos, 
ocuparon "concesións" á forza e gañaron privilexios comerciais.

̶ Hong Kong   foi cedida aos británicos en 1842 polo Tratado de Nanquim.

l As  dúas  Guerras  do  Opio e  o  tráfico  daquela  droga  foron  custosos  para  a 
Dinastía Qing e o pobo chinés. O tesouro imperial  quebrou dúas veces, por conta do 
pagamento de indemnizacións debidas ás guerras.

l Os exércitos imperiais tamén foron derrotados:

̶ Na Guerra Sino-Francesa  ou franco – china (1883-1885). Nesta guerra Francia 
quería  o  control   do   Río  Rojo que   comunicaba  Hanói con  Yunnan,  unha 
provincia china rica en recursos. Como resultado da guerra Francia conseguiu a 
anexión das rexións de Annam y Tonkín e da Indochina Francesa.

̶ E na Guerra Sino-Xaponesa (1894-1895) que se librou polo control de Corea.

l Nos inicios do  século XX  o Kuomintang ou Partido Nacionalista, fundado en 
1905 e liderado por Sun Yat Sen, encabeza unha rebelión que obrigou á abdicación do 
emperador Pu Yi e á instauración dunha república en 1912.

l Pero a caída do imperio e a proclamación da primeira república en 1911 non 
lograron traer a paz ó territorio chino. A partir  da década dos vinte, o panorama político 
chino veuse sucesivamente alterado polo enfrontamento entre:

̶ Os nacionalistas e comunistas.

̶ O poder dos señores provinciais da guerra.

̶ A presencia colonial de países estranxeiros localizada nos grandes portos.

̶ E a invasión xaponesa.

4.4 - Os inicios da Revolución China.  

l En  1921,  varios  dirixentes  comunistas,  animados  polo  triunfo  Bolxevique  en 
Rusia, fundaron o Partido Comunista Chino. Entre os fundadores estaba Mao Zedong.

l En  1925 asumiu  o  poder  Chiang  Kay  Shek  (do  Partido  Nacionalista  ou 
Kuomintang)  despois  de  derrotar  ós  caudillos  que  loitaban  polo  poder,  e  fomenta  as 
inversións de capital inglés e francés en China. 

l O Partido Comunista de Mao Tse Tung ponse en contra desta política. Ademais,  
no sur do país,  e arredor de Cantón o Partido Comunista chegou a ter bastante influencia 
chegando a crearse soviets de campesiños seguindo o modelo soviético. 
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l Estes soviets de campesiños expropiaron os latifundios nobiliarios, repartiron as 
terras entre os  campesiños pobres, e estableceron comunas autoxestionadas.

l O goberno do Partido Nacionalista quixo intervir pero os campesiños tomaron as 
armas para defender as súas comunas.

l Nos anos trinta os enfrontamentos entre nacionalistas e comunistas derivaron 
cara unha guerra aberta.  En 1934 o exército do Kuomintang derrotou ós comunistas no 
Sur. Os superviventes iniciaron unha fuxida cara as provincias do norte chamada “Longa 
Marcha”:

̶ - Uns 120.000 comunistas iniciaron unha marcha na que percorreron a pé máis 
de 10.000 quilómetros, atravesaron 18 cadeas montañosas e cruzaron 28 ríos.

l Os superviventes, uns 8000, instaláronse na provincia de Yenan, ó Norte do país 
e estableceron alí un Estado Comunista e  continuaron resistindo ó Kuomintang de Chang 
Kai Chek.  (Chiang Kay Shek?) 

l Pero  en   1937  os  xaponeses  toman  Beijing  e  comezan  a  invadir  China. 
Nacionalistas e comunistas enterran as súas diferencias para unirse fronte ó invasor.

l Mao organizou o “Exército Vermello”  que se uniu ó goberno de Chang Kai-Chek 
para expulsar ós xaponeses.

4.5 - A guerra civil entre o Partido Comunista e o   goberno de Chang Kai   
– Chev: 1945-49.

l Unha vez que expulsaron ós xaponeses os comunistas de Mao loitaron contra o 
goberno.

l En 1947 dominaban gran parte do país.

l En 1949 o exército Vermello entrou en Shangai e conquistou Cantón. 

l Chang Kai-Chek fuxiu a Taiwán e alí formou un goberno axudado polo goberno 
de Estados Unidos.

4.6 - Establecemento da República Popular China: 1- 10 – 1949.  

l A  proclamación  da  República  Popular  China  en  1949  foi  a  primeira  gran 
experiencia  comunista  no  continente  asiático.  Na súa  traxectoria  podemos diferenciar 
varias etapas:

4.6.1 - A “Nova democracia” (1949 -1953)  

l  Esta  etapa  caracterizouse  polo  intento  de  reconstrución  nacional   e  de 
colaboración con outras organizacións non comunistas así como polo establecemento de 
reformas políticas de signo comunista tales como:

̶ Establecemento dun Partido Único, O Partido Comunista Chino que adopta a 
fouce e o martelo dos soviets rusos como emblema.

̶ Ditadura persoal do líder do Partido: Mao.

̶ Reparto de terras ós campesiños en pequenas parcelas.

̶ Igualdade de sexos.
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̶ Abolición de todas as relixións.

̶ Invasión e anexión do Tibet: o dalai Lama, budista e máxima autoridade tivo que 
exiliarse na India.

4.6.2 - “As cen flores” ( Anos 50)  

l Esta etapa caracterízase por afondar na construción do socialismo seguindo o 
modelo soviético:

l  Mao lanzou a campaña chamada “As cen flores” para captar a colaboración dos 
intelectuais  pero, ó aumentar as críticas a Mao, este suprimiu a campaña e eliminou ós 
disidentes e estableceu un proceso de reeducación que substituía as formas tradicionais 
de pensamento chino polos novos valores da revolución baixo o seu liderado. 

̶ Promulgouse a Constitución de 1954 que daba  ó Partido Comunista o papel 
dirixente en exclusiva.  

̶ Quitóuselle  a  propiedade  da  terra  ós  campesiños e  estendéronse  as 
colectivizacións agrarias co sistema de cooperativas.

̶ Ca axuda soviética priorizaronse as industrias  de base: siderurxia,  ferrocarril, 
estaleiros,  químicas... para dotar a China dunha ampla base industrial da que 
carecía.

̶ Construíronse  obras públicas para dar emprego e modernizar as infraestruturas 
do país. 

4.6.3 - O “Gran salto adiante” (a partir de 1958)  

l Pero enseguida foron visibles  as mesmas carencias  que na Unión Soviética: 
atraso  da  agricultura  con  respecto  á  industria  e  problemas  de  abastecemento  nas 
cidades. De aí que a partir  de  1958 se cambiara de política co  “Gran salto adiante” 
dándolle prioridade á agricultura ca creación das “comunas populares”:

̶ Cada  comuna  contaba  con  colexio,  banco  estatal,  hospital,  e  centro 
administrativo dirixido polos líderes comunistas locais.

̶ Combinaba actividades industriais e agrícolas.

̶ O traballo facíase colectivamente.

̶ Castigábase duramente a indisciplina e a desobediencia.

l Ó optar por un modelo económico baseado na agricultura distanciouse da URSS 
xa que esta  elixira un modelo de desenvolvemento económico baseado na industria: os 
primeiros síntomas de ruptura entre ambos países foron en 1959 e consumouse en 1963. 
Nesta etapa China tentará crear un modelo de socialismo diferente ó ruso:

̶ No plano internacional intentou liderar o movemento dos países non aliñados 
( os que non querían estar baixo a influencia de USA nin da URSS) e acercouse 
a Occidente despois do recoñecemento de Francia en 1964.

4.6.4 - A “revolución cultural”(a partir de 1965)  

l Esta  campaña  pretendía  ser  unha  mobilización  do  pobo  chino  contra  os 
“burócratas e os contrarevolucionarios” que estaban en contra do pensamento de Mao:

̶ Establecéronse  tribunais  populares  que  xulgaron  ós  dirixentes.  Rematou 
provocando millares de asasinatos e vinganzas persoais.
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̶ Houbo  unha  forte  represión  de  intelectuais,  profesores,  técnicos, 
enxeñeiros...os  centros  de  ensino  foron  pechados  durante  4  anos.  Isto 
prexudicou moito a formación dos xoves universitarios e a vida económica do 
país. 

4.7 - Desde 1976 en diante: despois da morte de Mao.  

l Mao morre en 1976. Dentro do Partido Comunista xorde o debate de:

̶ Continuar ca liña maoísta de basear a economía nas comunas agrarias onde a 
industria non sexa prioritaria.

̶ Liberalizar a economía abríndoa ó exterior  e permitir  a entrada de capital  e 
industrias estranxeiras.

l Esta liña foi a defendida por Deng Xaoping, antigo camarada de Mao na Longa 
Marcha,  que  sufriu  a  represión  da  Revolución  Cultural  pero  que  tiña  moito  peso  no 
partido. Deng Xaoping será o novo presidente de China e imporá esta última liña a partir 
de 1978 baseada en 4 piares:

̶ Vólvese  a  permitir  a  pequena  parcela  privada  no  campo  e  abandonase  a 
comuna colectiva.

̶ Entra o mercado libre na industria.

̶ Recórtanse os gastos militares sen renunciar á bomba atómica.

̶ Prímase a investigación científica nas universidades.

l Con  estas  medidas  China  entrou  nun  proceso  de  forte  industrialización  e 
occidentalización:

̶ Chegaron ó país industrias estranxeiras que crearon emprego e introduciron 
novas costumes na alimentación (  consumo de carne)  e na vestimenta (  o 
uniforme  Mao  dou  paso  ó  estilo  occidental)  nas  formas  de  diversión 
(discotecas).

̶ Éxodo rural: a poboación abandona o campo para buscar novas oportunidades 
na cidade. Isto xera un crecemento desordenado das cidades. 

̶ Aumentan as desigualdades sociais.

̶ Baixan os servizos de protección social e laboral.

l Esta reforma económica contou coa axuda de Estados Unidos, a Unión Europea 
e Xapón. Creáronse zonas económicas especiais libres de impostos nos portos próximos 
a Hong Kong (que en 1997 Gran Bretaña devolveu a China) e Macao (devolta en 1999), e 
nos  deltas  dos  ríos  Zhu  Jiang  e  Yangtsé  onde  investiron  e  se  asentaron  empresas 
occidentais.

l Con  este  proceso  de  desenvolvemento  económico  aumenta  a  clase  media 
urbana  con formación universitaria  que reclama máis liberdades políticas  e sindicais. 
Pensábase que a apertura cara á economía de mercado tería que facilitar a transición de 
China  á  democracia.  Pero  o  réxime comunista  mantivo  o  seu inmobilismo político.  A 
descentralización mal dirixida favoreceu a corrupción na Administración, mentres que a
sociedade  civil  non  sentía  os  efectos  benéficos  da  reforma.  Contra  esta  situación 
protestaron os estudantes con manifestacións na Praza de Tiananmen de Pekín en xullo 
de 1989. Denunciaban a corrupción e o nepotismo  1   de Dean Xiaoping e esixían liberdade 

1 Nepotismo: preferencia dos funcionarios públicos por dar empregos a familiares e amigos 
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de expresión e outros dereitos fundamentais. O Exército Popular de Liberación reprimiuna 
duramente e os "contrarrevolucionarios" que os apoiaron en  toda China foron xulgados 
por tribunais populares. Morreron centos de persoas.

l Deng Xaoping morre en 1997 e deixa un país cun réxime político ditatorial e un 
réxime económico capitalista.

l Actualmente  o desenvolvemento  chinés  está  a  orixinar  un  forte  desequilibrio 
entre a meirande parte da poboación campesiña que segue manténdose na pobreza, e as 
novas clases medias e urbanas vinculadas aos rápidos cambios económicos; o resultado 
é unha sociedade cun incremento das desigualdades, cun forte contraste entre o rural e o
urbano, cun aumento da corrupción e da discriminación social.

por riba da capacidade que teñan para desempeñar o cargo.
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	1 - As potencias capitalistas.
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	l 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 e 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 e a Organización Mundial do Comercio.
	l 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, a informática, a aeronáutica e a investigación espacial. A industria de armamento facilitáballe a superioridade militar no mundo e converteuse nun dos piares da economía norteamericana
	l Outro aspecto importante da investigación foi o campo da xestión empresarial no que, seguindo a tradición marcada por Taylor e Ford, buscábase producir máis e máis barato sen que 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.
	l Na 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 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.
	l 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.
	l 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.
	l Ademais do escaso gasto militar, a elevada capacidade de aforro dos xaponeses dado que pola súa mentalidade non participaba do consumismo occidental 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. Desde 1968 converteuse na terceira potencia económica mundial.
	l A partir de 1974 alcanzaron a democracia os tres últimos estados de Europa meridional que aínda vivían nunha ditadura:
	̶ 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 marcaron o inicio dunha transición pacífica á democracia en abril de 1974 coa “revolução dos caraveis”.
	̶ 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 parlamentario ao aprobarse a Constitución de 1978.

	l O crecemento económico dos países capitalistas baseouse no establecemento do Estado do benestar baseado nas ideas de Keynes. 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 atribúe ao Estado o papel de redistribuidor dos

	2 - As potencias comunistas:
	l Na URSS 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. Na política internacional, Kruschev buscou a coexistencia pacífica con Occidente.
	l Kruschev acabou co culto á personalidade do líder, tamén buscou que a URSS alcanzase un nivel de vida equiparable ao de Occidente, sen perder por iso a súa condición de gran potencia.
	l 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,
	l 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.
	l En 1964 foi relevado do cargo. 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.
	l 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.
	l 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 produtividade do agro ruso.
	l 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.
	l O nomeamento en 1985 de Mijail Gorbachov como Secretario Xeral do Partido Comunista Soviético supuxo a entrada dun proxecto reformador denominouse Perestroika ( reestruturación) que ía acompañada da Glasnost (transparencia) :
	̶ 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 a participación dos traballadores na xestión das empresas e a planificación descentralizada. O obxectivo era instaurar, pouco a pouco, unha economía de mercado, pero o desfase entre a economía soviética e o modelo que se quería propoñer ía en aumento.
	̶ A Perestroika tamén propuña un cambio das estruturas políticas cara a democratización recoñecendo unha serie de liberdades políticas para a poboación como a legalización de partidos diferentes ao PCUS, a aceptación da disidencia política, 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.

	l En agosto de 1991 produciuse un golpe de estado. Os golpistas, conservadores, intentaban paralizar o proceso reformista da Perestroika. Este golpe 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.
	l Gorbachov abandona a presidencia da URSS e iníciase unha nova etapa baixo o liderado de 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.
	l 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. Formáronse grandes fortunas, froito da especulación e da venda fraudulenta de amplos sectores produtivos estatais.
	l 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 na política internacional.
	l Dentro do bloque socialista, non tardarán en aparecer movementos que se cuestionarán a hexemonía soviética e reclamaban unha maior democratización do sistema e melloras do nivel de vida:
	̶ Iugoslavia esgazouse do bloque soviético antes de que falecese Stalin. En maio de 1945, Tito, líder de recoñecido carisma e ideoloxía comunista, 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. Cando o ditador morreu, en maio de 1980, o paso á democracia non evitou o derrubamento do Estado. 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, liderado por Lech Walesa, que ao longo de 1981 manterá un enfrontamento continuo co goberno.
	̶ 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 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.
	̶ En 1968 en Checoslovaquia , o primeiro ministro Alexander Dubcek intentou modificar o sistema político do país, acabando co monopolio do Partido Comunista e conciliar o socialismo e a liberdade de expresión construíndo "un socialismo con rostro humano" . Foi a chamada Primavera de Praga. Estas reformas non foron aceptadas pola URSS, e en agosto as tropas do Pacto de Varsovia invaden o país. A pesar da 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.

	2.1 - Cambio de modelo económico capitalista partir da crise do 73.
	l 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 co problema de garantir un posto de traballo aos cidadáns.
	l O goberno da conservadora británica Margaret Thatcher iniciou en Europa o desmantelamento dos principios do keynesianismo e o Estado de Benestar. 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. Tamén 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.
	l Os demais países industrializados de Occidente iniciaron a posta en marcha de medidas similares. En Estados Unidos Reagan faría o mesmo. 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.


	3 - Síntese de contidos.
	3.1 - Os países capitalistas.
	3.1.1 - Características político-sociais.
	l Democracia:
	̶ A democracia foi o marco de referencia político para todos os países occidentais. Pero só se consolidou nos países nos que había unha ampla clase media cun elevado grado de benestar como Canadá, Australia, Nova Celandia, USA, Xapón, e Europa Occidental.
	̶ No resto dos países as desigualdades sociais deron réximes inestables que moitas veces acabaron en ditaduras. Houbo longos réximes ditatoriais en:
	̶ En España ata 1975 ca “transición democrática”.
	̶ En Portugal ata 1974 ca “revolución dos caraveis”.
	̶ En Grecia a inestabilidade política propiciou un golpe de Estado dos “coroneis” en 1967, que non rematou ata 1974.
	̶ En América Latina case todos os países estiveron sometidos a sanguentas ditaduras militares entre os anos setenta e oitenta. Nos anos noventa restauraron a democracia, aínda que con graves problemas.

	l Ampliación da participación política a través do dereito ó voto:
	̶ Dereito de voto ás mulleres que se xeneralizou nos anos corenta.
	̶ Dereito de voto a colectivos marxinados como ós negros:
	̶ En USA en 1964.
	̶ En Suráfrica en 1994.
	̶ Baixada da idade mínima para votar dos 21 ós 18 anos.

	l Aumento dos dereitos individuais:
	̶ Aos dereitos básicos do liberalismo democrático: liberdade, igualdade, propiedade privada, incorporáronse outros novos:
	̶ Dereitos individuais: liberdade sexual.
	̶ Dereitos sociais: vivenda, saúde, educación, traballo, desemprego...
	̶ Dereitos ecolóxicos: protección do medio ambiente, defensa das especies animais...

	l Pluralidade de opcións políticas e alternancia pacífica no poder:
	̶ A través de eleccións convocadas periodicamente, normalmente cada catro anos, as opcións gañadoras forman goberno seguindo os mecanismos establecidos na Constitución de cada Estado. As diferentes opcións políticas soen ser:
	̶ Extrema dereita autoritaria: grupos minoritarios de ideoloxía fascista con manifestacións xenófobas e racistas. As dificultades económicas e a presenza de inmigrantes favorecen o seu crecemento. Partidos desta tendencia son a “Fronte Nacional” en Francia, e o “Movemento Social Italiano” en Italia.
	̶ Democracia cristiá: partidos inspirados nos principios do cristianismo social. Levaron a cabo a reconstrución tras a guerra e gobernaron durante longos períodos na República Federal Alemá e en Italia. En España partidos desta tendencia están presentes a través do Partido Popular (PP)e do Partido Nacionalista Vasco (PNV).
	̶ Liberalismo: defenden o sistema capitalista e os dereitos individuais. En moitos países son as forzas políticas maioritarias: en USA altérnanse no poder: republicanos ou demócratas. En Gran Bretaña destaca o Partido Conservador.
	̶ Socialismo: antigos partidos marxistas que defenden os dereitos democráticos, un reformismo social moderado, e un fortalecemento da acción do Estado en servizos sociais (sanidade, educación, desemprego...). Teñen moita influencia política e exercen o poder durante décadas. Destacan os partidos socialistas dos países escandinavos, os de Francia, Inglaterra, Alemaña, e España.
	̶ Comunismo: nos anos corenta e cincuenta os partidos comunistas estiveron baixo control soviético. Pero nos anos sesenta tentaron conxugar a defensa dos valores democráticos ca doutrina proletaria. Esta tendencia foi coñecida como “eurocomunismo”. Esta tendencia alcanzou responsabilidades políticas en coalición cos socialistas.
	̶ Extrema esquerda radical: teñen un discurso de carácter anticapitalista e moi crítico co sistema establecido.


	3.1.2 - Características económicas.
	l Innovacións técnicas e automatización:
	̶ Destacan pola súa importancia as innovacións introducidas no sector da electrónica e da informática: transistor portátil, circuítos integrados, internet en 1969, vídeo e teléfono móbil en 1975, microordenadores persoais en 1982...
	̶ Automatización: consiste na introdución nas fábricas e cadeas de montaxe de novas máquinas dirixidas por ordenador, os robots, que controlan o proceso de fabricación cunha intervención humana moi reducida.

	l As materias enerxéticas:
	̶ O petróleo converteuse na materia enerxética básica entre os anos cincuenta e sesenta. O prezo do barril de petróleo pasou a ser un dos principais condicionantes do desenvolvemento económico dos países occidentais. Ata os anos oitenta estaba en mans de sete grandes compañías que controlaban o mercado en réxime de oligopolio. Pero en 1960 os países produtores árabes constituíron un cartel: Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para controlar a súa comercialización e fixar cotas e o prezo do barril.
	̶ A enerxía nuclear estendeuse nos países industrializados na década dos anos setenta, aínda que limitada pola presión da opinión pública.
	̶ A enerxía hidroeléctrica incrementou tamén o seu consumo ca construción de grandes encoros.
	̶ O gas natural tamén aumentou o seu consumo.

	l Crecemento da produción:
	̶ facilitado por a extensión das cadeas de montaxe, da fabricación en serie, e da automatización.

	l O consumo de masas:
	̶ facilitado por a expansión das grandes superficies comerciais, dos grandes almacéns, e das tarxetas de crédito (1950).

	l Incremento da poboación activa:
	̶ resultado da crecente incorporación da muller ó mundo laboral.

	l Terciarización da poboación activa:
	̶ producido pola baixada de traballadores no sector agrícola, o estancamento do sector industrial, e o crecemento do sector servizos.

	l Predominio das multinacionais:
	̶ As multinacionais son grandes empresas capitalistas que operan masivamente fóra dos seus países de orixe, acumulan capital de forma centralizada, e dispersan a nivel mundial a produción e as vendas.
	̶ Teñen unha grande influencia política e están presentes en todos os sectores económicos controlando o mercado mundial.
	̶ A maioría destas multinacionais son norteamericanas, seguidas das europeas e xaponesas. Para defender os seus intereses fundaron en 1973 a “Comisión Trilateral” (Estados Unidos, Xapón e Europa) formada polos máis importantes homes de negocios, así como por políticos, diplomáticos e economistas influentes.

	l Formación de grandes espazos comerciais que favorecen a coordinación das economías dos Estados:
	̶ Zonas de libre comercio formadas por varios países que suprimen as trabas aduaneiras e comerciais entre si pero que as manteñen con terceiros países. Destaca a Asociación Europea de Libre comercio (EFTA, 1960)
	̶ Unións aduaneiras que consisten na supresión pouco a pouco das barreiras arancelarias e comerciais entre os Estados membros, e o establecemento dun arancel común con terceiros países.

	l Institucións de cooperación económica:
	̶ que buscan favorecer as relacións económicas e os intercambios comerciais internacionais entre os países capitalistas. Destacan pola súa importancia:
	̶ Fondo Monetario Internacional (FMI, 1945).
	̶ Banco Mundial (1945).
	̶ O Grupo dos Sete (G 7, 1975) formado polos países máis industrializados: USA, Canadá, Alemaña, Francia, Gran Bretaña, Italia, e Xapón.



	3.2 - Países comunistas:
	3.2.1 - Características:
	l Predominio do Estado:
	̶ O Estado garante ós cidadáns uns dereitos básicos (educación, sanidade, traballo...) pero estes dereitos están supeditados á necesidade de lograr a realización do socialismo.
	̶ As eleccións son por sufraxio universal pero con candidaturas e listas de partido único.

	l Control soviético dos países de todo o bloque:
	̶ Segundo Moscova, a URSS é a patria do socialismo e a única vía para establecer a sociedade comunista. Polo tanto as súas institucións deben ser imitadas e as súas indicacións aceptadas.

	l Medidas económicas comúns que seguían o modelo que Stalin puxo en práctica desde 1928:
	̶ Os medios de produción (fábricas, transportes, vivendas, bancos...) son do Estado. O Estado realiza o papel que no sistema capitalista desempeñan os empresarios privados.
	̶ Colectivización agraria: a terra é propiedade do Estado. Explótase en réxime de grandes granxas ou cooperativas estatais. Ós campesiños concédeselle o usufruto privado dunha pequena parcela e algunhas cabezas de gando.
	̶ Planificación centralizada polo goberno que especificaba os sectores produtivos a desenvolver e as metas a alcanzar. A planificación necesitaba dunha gran burocracia para elaborar e vixiar a execución das medidas adoptadas.
	̶ Dominio da industria pesada (siderurxia) e militar sobre a industria de bens de consumo.
	̶ Papel secundario da agricultura e dos transportes o que xeraba problemas de abastecemento da poboación.
	̶ Autarquía socialista caracterizada pola ruptura dos lazos comerciais cos países capitalistas e polos intercambios entre os países socialistas.
	̶ A URSS xogou con vantaxe ó impoñer os prezos e a especialización produtiva de acordo co seu interese. Tamén contou cun mercado en exclusiva para colocar os seus produtos.


	3.2.2 - Evolución política da URSS despois da morte de Stalin en 1953.
	l Entre 1956 e 1964 comeza a era de Krushev :
	̶ No interior foi protagonista da chamada “ revisión Staliniana” na que 8 millóns de rusos volveron as súas casas e 6 millóns foron rehabilitados.
	̶ No exterior mantivo unha política de predominio ruso:
	̶ En 1956 esmagou a insurrección de Poznan en Polonia.
	̶ En 1957 as tropas rusas invadiron Hungría para frear os levantamentos populares.
	̶ En 1961 mandou construír o muro de Berlín despois de propoñer facer dela unha cidade desmilitarizada.
	̶ En 1962 desencadeou a crise dos mísiles cubanos.

	l Entre 1964 e 1982 foi a era de Breznev que continuou con Andropov e Chernenko entre 1982-1985:
	̶ No interior fortaleceuse e ampliouse o aparato do partido comunista chamado “Nomenclatura”.Tamén aumentou a corrupción do sistema xa que poucas decisións do goberno chegaban a cumprirse ( Só unha de cada 10) e os informes falsificábanse.
	̶ No exterior continuouse ca carreira de armamentos ata alcanzar a USA en 1970:
	̶ Axudou a Afganistán fronte a USA e perde.
	̶ En 1968 invade Checoslovaquia e executa ó seu presidente Dudck que pretendía un socialismo de “face humana.”

	l Gorbachov e a “perestroika” (reestruturación) acompañada de “glasnot” (transparencia) 1985-1991:
	̶ En 1985 prodúcese a catástrofe nuclear de Chernobill.
	̶ En 1991 dáse un golpe de Estado ca dimisión de Gorbachov e o ascenso de Yeltsein. Creouse o CEI “Comunidade de Estados Independentes”.

	l En 1999 ascende ó poder Putin.

	3.2.3 - Repercusións internacionais da desaparición da URSS:
	̶ Caída do muro de Berlín en 1989.
	̶ Instauración de réximes democráticos en Polonia, Hungría, e Romanía en 1989
	̶ Guerra de Iugoslavia e intervención da OTAN en 1999.



	4 - A revolución china.
	4.1 - Por que é importante coñecer a historia de China?:
	l China é o país máis poboado do mundo con máis de 1300 millóns de persoas e tópase nun proceso de modernización cheo de contradicións:
	̶ Politicamente é un goberno ditatorial comunista sen liberdades políticas.
	̶ Economicamente é capitalista cunha economía de mercado de corte ultra-liberal.

	l Ultimamente incorporou a antiga colonia británica de Hong Khong e a colonia portuguesa de Macao.
	l É un importante mercado potencial de consumo para Occidente (pola súa ascendente clase media consumista e urbana), pero tamén unha perigosa competencia porque ofrece unha gran cantidade de man de obra barata e sen case dereitos laborais.
	l Este inmenso país ten unha cultura e historia milenarias, varias linguas na que o chino mandarín é a maioritaria, varias relixións (taoísmo, budismo, islamismo, e cristianismo).
	l Estase a converter na segunda potencia económica mundial despois de Estados Unidos, pero ten uns grandes contrastes sociais:
	̶ 800 millóns de pobres.
	̶ Grandes fortunas que medaran á beira do Partido Comunista.


	4.2 - Causas da revolución:
	l O goberno despótico da dinastía Manchú (Qing) que non puido evitar que as potencias estranxeiras se apoderaran do territorio chino.
	l A dependencia económica do capital estranxeiro: a partir das Guerras do Opio o mercado chino abriuse ás mercancías e inversións das potencias europeas, especialmente de Inglaterra.
	l A miseria e explotación do campesiñado sometida a un réxime feudal.
	l A influencia ideolóxica da revolución soviética

	4.3 - China ata a 2ª Guerra Mundial.
	l A civilización China é unha das máis antigas do mundo. Ten as súas orixes na conca do Río Amarelo, onde xurdiron as primeiras dinastías Xia e Shang. A enorme extensión de territorio ocupado polo estado actual da República Popular China fai que a historia de todo este territorio sexa a dun gran número de pobos.
	l No século XIX reinaba a Dinastía Qing (1644-1911). Foi un século de grandes conflitos sociais, estancamento económico e influencia das potencias occidentais:
	̶ O interese británico en continuar o comercio de opio levou a numerosos conflitos con occidente, o que levou á Primeira Guerra do Opio, en 1840.
	̶ O Reino Unido e outras potencias occidentais, inclusive os Estados Unidos, ocuparon "concesións" á forza e gañaron privilexios comerciais.
	̶ Hong Kong foi cedida aos británicos en 1842 polo Tratado de Nanquim.

	l As dúas Guerras do Opio e o tráfico daquela droga foron custosos para a Dinastía Qing e o pobo chinés. O tesouro imperial quebrou dúas veces, por conta do pagamento de indemnizacións debidas ás guerras.
	l Os exércitos imperiais tamén foron derrotados:
	̶ Na Guerra Sino-Francesa ou franco – china (1883-1885). Nesta guerra Francia quería o control do Río Rojo que comunicaba Hanói con Yunnan, unha provincia china rica en recursos. Como resultado da guerra Francia conseguiu a anexión das rexións de Annam y Tonkín e da Indochina Francesa.
	̶ E na Guerra Sino-Xaponesa (1894-1895) que se librou polo control de Corea.

	l Nos inicios do século XX o Kuomintang ou Partido Nacionalista, fundado en 1905 e liderado por Sun Yat Sen, encabeza unha rebelión que obrigou á abdicación do emperador Pu Yi e á instauración dunha república en 1912.
	l Pero a caída do imperio e a proclamación da primeira república en 1911 non lograron traer a paz ó territorio chino. A partir da década dos vinte, o panorama político chino veuse sucesivamente alterado polo enfrontamento entre:
	̶ Os nacionalistas e comunistas.
	̶ O poder dos señores provinciais da guerra.
	̶ A presencia colonial de países estranxeiros localizada nos grandes portos.
	̶ E a invasión xaponesa.


	4.4 - Os inicios da Revolución China.
	l En 1921, varios dirixentes comunistas, animados polo triunfo Bolxevique en Rusia, fundaron o Partido Comunista Chino. Entre os fundadores estaba Mao Zedong.
	l En 1925 asumiu o poder Chiang Kay Shek (do Partido Nacionalista ou Kuomintang) despois de derrotar ós caudillos que loitaban polo poder, e fomenta as inversións de capital inglés e francés en China.
	l O Partido Comunista de Mao Tse Tung ponse en contra desta política. Ademais, no sur do país, e arredor de Cantón o Partido Comunista chegou a ter bastante influencia chegando a crearse soviets de campesiños seguindo o modelo soviético.
	l Estes soviets de campesiños expropiaron os latifundios nobiliarios, repartiron as terras entre os campesiños pobres, e estableceron comunas autoxestionadas.
	l O goberno do Partido Nacionalista quixo intervir pero os campesiños tomaron as armas para defender as súas comunas.
	l Nos anos trinta os enfrontamentos entre nacionalistas e comunistas derivaron cara unha guerra aberta. En 1934 o exército do Kuomintang derrotou ós comunistas no Sur. Os superviventes iniciaron unha fuxida cara as provincias do norte chamada “Longa Marcha”:
	̶ - Uns 120.000 comunistas iniciaron unha marcha na que percorreron a pé máis de 10.000 quilómetros, atravesaron 18 cadeas montañosas e cruzaron 28 ríos.

	l Os superviventes, uns 8000, instaláronse na provincia de Yenan, ó Norte do país e estableceron alí un Estado Comunista e continuaron resistindo ó Kuomintang de Chang Kai Chek. (Chiang Kay Shek?)
	l Pero en 1937 os xaponeses toman Beijing e comezan a invadir China. Nacionalistas e comunistas enterran as súas diferencias para unirse fronte ó invasor.
	l Mao organizou o “Exército Vermello” que se uniu ó goberno de Chang Kai-Chek para expulsar ós xaponeses.

	4.5 - A guerra civil entre o Partido Comunista e o goberno de Chang Kai – Chev: 1945-49.
	l Unha vez que expulsaron ós xaponeses os comunistas de Mao loitaron contra o goberno.
	l En 1947 dominaban gran parte do país.
	l En 1949 o exército Vermello entrou en Shangai e conquistou Cantón.
	l Chang Kai-Chek fuxiu a Taiwán e alí formou un goberno axudado polo goberno de Estados Unidos.

	4.6 - Establecemento da República Popular China: 1- 10 – 1949.
	l A proclamación da República Popular China en 1949 foi a primeira gran experiencia comunista no continente asiático. Na súa traxectoria podemos diferenciar varias etapas:
	4.6.1 - A “Nova democracia” (1949 -1953)
	l Esta etapa caracterizouse polo intento de reconstrución nacional e de colaboración con outras organizacións non comunistas así como polo establecemento de reformas políticas de signo comunista tales como:
	̶ Establecemento dun Partido Único, O Partido Comunista Chino que adopta a fouce e o martelo dos soviets rusos como emblema.
	̶ Ditadura persoal do líder do Partido: Mao.
	̶ Reparto de terras ós campesiños en pequenas parcelas.
	̶ Igualdade de sexos.
	̶ Abolición de todas as relixións.
	̶ Invasión e anexión do Tibet: o dalai Lama, budista e máxima autoridade tivo que exiliarse na India.


	4.6.2 - “As cen flores” ( Anos 50)
	l Esta etapa caracterízase por afondar na construción do socialismo seguindo o modelo soviético:
	l Mao lanzou a campaña chamada “As cen flores” para captar a colaboración dos intelectuais pero, ó aumentar as críticas a Mao, este suprimiu a campaña e eliminou ós disidentes e estableceu un proceso de reeducación que substituía as formas tradicionais de pensamento chino polos novos valores da revolución baixo o seu liderado.
	̶ Promulgouse a Constitución de 1954 que daba ó Partido Comunista o papel dirixente en exclusiva.
	̶ Quitóuselle a propiedade da terra ós campesiños e estendéronse as colectivizacións agrarias co sistema de cooperativas.
	̶ Ca axuda soviética priorizaronse as industrias de base: siderurxia, ferrocarril, estaleiros, químicas... para dotar a China dunha ampla base industrial da que carecía.
	̶ Construíronse obras públicas para dar emprego e modernizar as infraestruturas do país.


	4.6.3 - O “Gran salto adiante” (a partir de 1958)
	l Pero enseguida foron visibles as mesmas carencias que na Unión Soviética: atraso da agricultura con respecto á industria e problemas de abastecemento nas cidades. De aí que a partir de 1958 se cambiara de política co “Gran salto adiante” dándolle prioridade á agricultura ca creación das “comunas populares”:
	̶ Cada comuna contaba con colexio, banco estatal, hospital, e centro administrativo dirixido polos líderes comunistas locais.
	̶ Combinaba actividades industriais e agrícolas.
	̶ O traballo facíase colectivamente.
	̶ Castigábase duramente a indisciplina e a desobediencia.

	l Ó optar por un modelo económico baseado na agricultura distanciouse da URSS xa que esta elixira un modelo de desenvolvemento económico baseado na industria: os primeiros síntomas de ruptura entre ambos países foron en 1959 e consumouse en 1963. Nesta etapa China tentará crear un modelo de socialismo diferente ó ruso:
	̶ No plano internacional intentou liderar o movemento dos países non aliñados ( os que non querían estar baixo a influencia de USA nin da URSS) e acercouse a Occidente despois do recoñecemento de Francia en 1964.


	4.6.4 - A “revolución cultural”(a partir de 1965)
	l Esta campaña pretendía ser unha mobilización do pobo chino contra os “burócratas e os contrarevolucionarios” que estaban en contra do pensamento de Mao:
	̶ Establecéronse tribunais populares que xulgaron ós dirixentes. Rematou provocando millares de asasinatos e vinganzas persoais.
	̶ Houbo unha forte represión de intelectuais, profesores, técnicos, enxeñeiros...os centros de ensino foron pechados durante 4 anos. Isto prexudicou moito a formación dos xoves universitarios e a vida económica do país.



	4.7 - Desde 1976 en diante: despois da morte de Mao.
	l Mao morre en 1976. Dentro do Partido Comunista xorde o debate de:
	̶ Continuar ca liña maoísta de basear a economía nas comunas agrarias onde a industria non sexa prioritaria.
	̶ Liberalizar a economía abríndoa ó exterior e permitir a entrada de capital e industrias estranxeiras.

	l Esta liña foi a defendida por Deng Xaoping, antigo camarada de Mao na Longa Marcha, que sufriu a represión da Revolución Cultural pero que tiña moito peso no partido. Deng Xaoping será o novo presidente de China e imporá esta última liña a partir de 1978 baseada en 4 piares:
	̶ Vólvese a permitir a pequena parcela privada no campo e abandonase a comuna colectiva.
	̶ Entra o mercado libre na industria.
	̶ Recórtanse os gastos militares sen renunciar á bomba atómica.
	̶ Prímase a investigación científica nas universidades.

	l Con estas medidas China entrou nun proceso de forte industrialización e occidentalización:
	̶ Chegaron ó país industrias estranxeiras que crearon emprego e introduciron novas costumes na alimentación ( consumo de carne) e na vestimenta ( o uniforme Mao dou paso ó estilo occidental) nas formas de diversión (discotecas).
	̶ Éxodo rural: a poboación abandona o campo para buscar novas oportunidades na cidade. Isto xera un crecemento desordenado das cidades.
	̶ Aumentan as desigualdades sociais.
	̶ Baixan os servizos de protección social e laboral.

	l Esta reforma económica contou coa axuda de Estados Unidos, a Unión Europea e Xapón. Creáronse zonas económicas especiais libres de impostos nos portos próximos a Hong Kong (que en 1997 Gran Bretaña devolveu a China) e Macao (devolta en 1999), e nos deltas dos ríos Zhu Jiang e Yangtsé onde investiron e se asentaron empresas occidentais.
	l Con este proceso de desenvolvemento económico aumenta a clase media urbana con formación universitaria que reclama máis liberdades políticas e sindicais. Pensábase que a apertura cara á economía de mercado tería que facilitar a transición de China á democracia. Pero o réxime comunista mantivo o seu inmobilismo político. A descentralización mal dirixida favoreceu a corrupción na Administración, mentres que a
	l Deng Xaoping morre en 1997 e deixa un país cun réxime político ditatorial e un réxime económico capitalista.
	l Actualmente o desenvolvemento chinés está a orixinar un forte desequilibrio entre a meirande parte da poboación campesiña que segue manténdose na pobreza, e as novas clases medias e urbanas vinculadas aos rápidos cambios económicos; o resultado é unha sociedade cun incremento das desigualdades, cun forte contraste entre o rural e o



