
O crack, a Gran Depresión e o New Deal



1.-Situación previa á crise:

● Tras a Primeira Guerra 
Mundial, Estados Unidos viviu 
os felices anos vinte, nos que 
recibía cartos de Europa polas 
súas débedas



● Reparacións de guerra 
e cartos que recibiu 
América tras a guerra 
(Plan Dawes)



2.-A orixe da crise do 29:

● A superprodución: a 
producción antes e despois 
da guerra foi tan elevada que 
se xeraron moitos 
excedentes, así que baixaron 
os prezos, perxudicando aos 
empresarios

● A especulación: foi a principal 
causa. pedíronse préstamos 
para comprar accións e o 
prezo destas disparábase. 
Coa caída do prezo das 
accións os inversores 
arruináronse

-Causas:





● A Bolsa de 
Nova York 
tras o 
colapso de 
1929



● Multitude de 
persoas en Wall 
Street para 
vender as súas 
accións





3.-A Gran Depresión:
● Foi unha gran crise económica mundial, dende 1929 a 

1938. Iniciouse tras a brusca caída dos prezos das 
accións no chamado “Xoves Negro” de 1929

● Os bancos arruínáronse, moitas empresas quebraron, a 
demanda baixou e aumentou o desempleo nun 25%







● Porcentaxe 
de 
desempleo 
antes e 
despois do 
crac do 29





-Reacción dos Estados Unidos ante o crac:

● Estados Unidos levou a cabo medidas crendo que farían 
fronte á crise pero só empeoraron a situación:
○ Reduciron as súas importacións, arruínandos aos países 

que lles suministraban materias primas (en concreto, 
Latinoamérica)

○ Repatriaron os seus capitais investidos en Europa, 
quebrando bancos e industrias (en concreto, Austria e 
Alemania)









4.-O New Deal:
● Coa elección de Franklin D. Roosevelt iniciouse un 

conxunto de medidas para afrontar a crise chamado New 
Deal (o Estado interviña na economía), dende 1933 a 
1938, cos obxectivos de reformar os mercados 
financieiros, soster as clases máis pobres da sociedade e 
redinamizar a economía estadounidense



-Pódense distinguir dous New Deal:

● “Os cen días de Roosevelt”, 
en 1933, mellorou as 
condicións a corto plazo 
mediante leis de reforma 
bancaria, programas de 
axuda social, programas de 
axuda para o traballo e 
programas agrícolas 

● O “Segundo New Deal”, entre 
1935 e 1938, abarcou leis de 
axuda como programas de 
axuda a agricultores e a 
vendedores ambulantes. Non 
obstante, foi máis costoso e 
aumentou o déficit público 



● O presidente 
Franklin D. 
Roosevelt
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