
1º Bacharelato. Historia do Mundo Contemporáneo. 3ª avaliación. Temas 9 e 10. Preguntas.

Tema 9. A economía de entreguerras. A Gran Depresión.

1. Que repercusións económicas tivo a Primeira Guerra Mundial nos países europeos?
As destrucións provocadas pola guerra afectaron aos países combatentes especialmente aos europeos.
- Perda de millóns de vidas humanas.
- Destrución de bens de equipo e de infraestruturas.
- Falta de investimentos necesarios para a produción.
Tamén foron enormes os custos financeiros.
- Excesiva creación de diñeiro, que supuxo a depreciación das moedas e alza dos prezos (inflación).
- Débeda pública. Os países endebedáronse masivamente coa súa poboación (venderon bonos de guerra para
afrontar os gastos do conflito) e co exterior, sobre todo débeda con Estados Unidos.

2. Que consecuencias económicas tiveron os tratados de paz da Primeira Guerra Mundial?
Tamén tiveron efectos negativos na economía en algúns países.
- División de mercados (novas barreiras aduaneiras) e de transportes, xa que se dividiron o antigo Imperio
austrohúngaro e o Imperio turco.
Repercusións do Tratado de Versalles (entre os aliados e Alemaña):
- Alemaña perdeu importantes rexións mineiras e industriais: Alsacia-Lorena (ferro) (a Francia), a conca do
Sarre (hulla) (foi cedida a Francia por 15 anos), e Alta Silesia (carbón) (foi cedida a Polonia).
- En 1921, a Comisión de Reparacións esixiu a Alemaña unhas reparacións de guerra tan grandes que era
imposible que as pagara.

3. Que efectos tivo para a economía internacional a Primeira Guerra Mundial?
Entre 1914 e 1920, os países belixerantes demandaron moitos alimentos e materias primas, que non podían
producir por ter que dedicarse á guerra e á produción de armamento.
Pero en 1921, reducíronse estas importacións e os prezos dos produtos do sector primario caeron, provocando
a crise económica dos países non industrializados.
Antes  da  guerra,  o  sistema monetario  internacional  baseábase  na  convertibilidade  das  moedas  en  ouro
(patrón ouro), pero, para afrontar os gastos da guerra, os países europeos belixerantes emitiron máis diñeiro
do que podían respaldar con ouro.
Como consecuencia, abandonaron o patrón ouro, o diñeiro valía menos e disparouse a inflación (suba dos
prezos).

4. Como declinou Europa fronte a Estados Unidos na economía mundial?
Antes de 1914, Europa era o centro financeiro e industrial do mundo, pero en 1920 a industria dos Estados
Unidos  xa  producía  máis  que  os  principais  países  europeos,  e  vendía  máis  do  que  compraba,  así  que
acumulou case a metade das reservas de ouro mundiais.
Os países europeos pasaron a depender dos préstamos de Estados Unidos e a Bolsa de Nova York convertiuse
no principal centro financeiro mundial.
Pero Estados Unidos fixo préstamos a curto prazo (que podían repatriarse rapidamente) e investimentos de
risco, sobre todo en Alemaña.

5. Que medidas tomaron os países para afrontar a crise posterior á Primeira Guerra Mundial?
Entre 1921 e 1925, os países neutrais, así como Estados Unidos e o Reino Unido, quixeron retornar ao patrón
ouro e loitaron contra a inflación (suba de prezos) cunha severa poítica deflacionista, coas seguintes medidas:
- recortes do gasto público.
- suba de impostos.
- redución da masa monetaria en circulación.
- redución dos créditos.
- aumentaron o proteccionismo (contra a competencia exterior).
Pero estas medidas contra a inflación provocaron a corto prazo un gran aumento do número de parados.

6. Como se produciu a caída da economía de Alemaña que levou á hiperinflación de 1923?
Para financiar o déficit presupostario, os gastos da reconstrución e o pago de reparacións, o Goberno alemán
emitiu unha cantidade excesiva de billetes.
Desatouse a inflación, os prezos subían incluso varias veces ao día. Ante a crise, Alemaña suspendeu o
pagamento das reparacións de guerra.
Ante o impago, Francia e Bélxica ocuparon a Alemaña a conca industrial do Ruhr en 1923.
Pero esta ocupación foi un fracaso para os invasores e a economía de Alemaña colapsou. Entre 1922 e 1923
produciuse a hiperinflación (grave depreciación da moeda). En 1923 un marco-ouro custaba un millón de
millóns de marcos-papel.



7. Que foi a Conferencia Internacional de Xénova e que medidas económicas tomaron os países?
A  Conferencia  Internacional  de  Xénova  celebrouse  en  1922.  Quería  restablecer  o  sistema  monetario
internacional restaurando o patrón ouro. Estados Unidos xa o fixera, os demais países, pola falta de ouro,
apoiaron a súa moeda en parte con ouro e en parte con divisas de outros países.
Ademáis os países incrementaron o proteccionismo, sobre todo Estados Unidos e Reino Unido, a pesar de que
prexudicaba ao comercio internacional.

8. Que foi o Plan Dawes e que consecuencias tivo?
Charles Gates Dawes, vicepresidente de Estados Unidos no mandato de Calvin Coolidge impulsou este plan,
que se levou a cabo en 1924.
- Alemaña pagaría cada ano só o que puidera pagar das reparacións de guerra, segundo o funcionamento da
súa economía.
- Estados Unidos concedeulle un cuantioso crédito a Alemaña para afrontar os pagos, realizar unha reforma
monetaria e retornar ao patrón ouro.
- Así Alemaña puido crear unha nova moeda, o reichsmark e recuperarse a partir de 1924.
- Ademais o Plan Dawes tamén reducía os intereses das débedas cos aliados.
As consecuencias foron que a economía mundial pasou a depender dos capitais e dos créditos de Estados
Unidos. Así unha crise en Estados Unidos podía convertirse nunha crise global.

9. Como foi e que desequilibrios tivo a prosperidade dos anos vinte?
Estados  Unidos,  entre  1922  e  1929  tivo  un  crecemento  espectacular,  coñecido  como felices  anos  vinte,
Francia e Alemaña reconstruíron a súa industria gracias a capital británico e Estadounidense, pero o Reino
Unido, mantendo a libra forte, tivo un estancamento na súa economía.
Pero en Estados Unidos había desequilibrios na economía que afectaban a outras zonas do mundo.
- Desenvolvéronse moito as novas industrias, pero se estancaron as tradicionais, que producían máis do que
o mercado podía absorber, e caeron os prezos.
-  Descendeu a  capacidade  de  consumo porque  aumentaron  os  beneficios  das  empresas  pero  menos  os
salarios, caeron as rendas dos campesiños (polos baixos prezos) e aumentou o desemprego.
- Estancouse o comercio internacional, pola caída do consumo e polas políticas proteccionistas.
- A pesar do patrón ouro, o sistema monetario internacional continuou inestable.
- Moitos investimentos se dedicaron a especular na bolsa, e menos nas actividades produtivas.

10. Explica as causas da crise de 1929 e o desenvolvemento do crac bolsista.
A Gran Depresión tivo como causas a sobreprodución e a especulación:
- A crise de sobreprodución, porque a produción agraria e industrial creceu máis que a demanda.
- O elevado dos investimentos especulativos fronte aos investimentos produtivos.
- O recurso xeneralizado ao crédito bancario para investir na bolsa.
A pesar dos signos ameazadores sobre a economía, as accións subían de prezo sen parar, por riba do seu
valor real, era unha burbulla especulativa, ademais moitas persoas compraban accións pedindo créditos.
O 24 de outubro de 1929, xoves negro, produciuse o pánico, porque moitas accións se vendían e case ninguén
quería  compralas.  O  martes  29  da  seguinte  semana  o  desplome  da  bolsa  foi  maior  e  imparable,  e  o
afundimento dos valores continuou ata 1933.

11. Cales foron as características da Gran Depresión de 1929 na economía de Estados Unidos?
-  O crac  da bolsa  acabou co  aforro  de  millóns  de  persoas,  provocou a  drástica  redución  do crédito  ao
consumo e ao investimento, repercutindo inmediatamente na economía real.
-  Quebra de moitos bancos, porque moitos préstamos quedaron sen devolver e pola masiva retirada dos
aforros.
-  O cesamento da demanda e dos investimentos provocou moitos peches ou redución de actividade das
industrias, e polo tanto, un gran incremento do desemprego.
- A falta de seguro de desemprego nos Estados Unidos levou a millóns á miseria, desnutrición e chabolismo.
- A crise agraria, con expropiacións de granxas por débedas, e miseria no mundo rural.

12. Cales foron os mecanismos de extensión da crise de 1929 de Estados Unidos á economía mundial?
-  Entre  1929  e  1932,  a  política  proteccionista  produciu  o  colapso  dos  intercambios  e  por  tanto  o
estancamento do comercio internacional.
Como exemplo, en Estados Unidos, durante o mandato de Herbert Hoover, aprobouse a lei arancelaria Smoot-
Hawley de 1930, que subiu os aranceis de Estados Unidos nun 50%.
- Tras o crac de 1929, Estados Unidos deixou de exportar capitais (préstamos e investimentos) e esixiu a
devolución dos investidos anteriormente, arruinando ás economías dos países máis endebedados.

13. Como afectou a Gran Depresión de 1929 ao mundo?
- Os primeiros afectados foron os países exportadores de materias primas, porque caeu a súa demanda.



- Austria e Alemaña viron a quebra do seu sistema bancario e de moitas empresas. Alemaña suspendeu o
pago da débeda e das reparacións de guerra.
-  A  quebra  do principal  banco  de  Austria,  Creditanstalt,  arrastrou  a  Reino Unido.  En  1931 o  Goberno
británico abandonou o patrón ouro.
- Francia tivo unha crise menos profunda, porque era menos dependente dos capitais de Estados Unidos.

14. Cales foron as consecuencias sociais e políticas da crise.
- O enorme aumento do desemprego nos países industrializados.
- A miseria e o medo á fame e a maior diferencia entre ricos e pobres.
- O sentimento de inxustiza impulsou os movementos revolucionarios e o comunismo.
- Contra a posible revolución, apareceron novos grupos políticos de extrema dereita (fascismos).

15. Cales foron as políticas tradicionais que fracasaron fronte á crise?
- Políticas deflacionistas, querían baixar os prezos para favorecer o consumo, reducindo o gasto público e
diminuíndo o crédito e a moeda en circulación.
- Ademais, as empresas baixaron os salarios para aumentar a súa rendibilidade.
- O proteccionismo económico, malo para o comercio internacional e que sabían que traería represalias.
Pero estas medidas conxelaron aínda máis a economía, reducindo o consumo e acentuando a crise.

16. En que consistíu o New Deal?
O demócrata Franklin Delano Roosevelt chegou á presidencia de Estados Unidos en 1933, substituíndo a
Herbert Hoover. A depresión era intensa, afundimento da demanda, do investimento e dos prezos, elevadísimo
número de parados.
Influído polas ideas de John Maynard Keynes (keynesianismo), impulsou unha maior intervención do Estado
na economía, para reactivala.
O programa do New Deal (“novo trato”) consistíu en:
- Sanear o sistema bancario para que volvese prestar, regular a bolsa.
- Forte inversión en obras públicas, para crear emprego.
- Reducir a produción agrícola para recuperar o nivel de prezos. Subvencionouse a redución da produción.
-  Favorecer ás grandes empresas,  eliminando a competencia mediante acordos,  para que se elevasen os
prezos. Estimulando tamén o investimento.
- Melloras sociais: salario mínimo, semana laboral de 40 horas, dereito á libre sindicación e á negociación
colectiva. Pensións de vellez e viuvez, seguros por incapacidade e subsidios de desemprego.
O New Deal non recuperou os niveis de produción de 1929 nin eliminou de todo o paro, pero paliou os efectos
máis graves da crise.

17. Explica as políticas intervencionistas contra a crise de 1929 en Reino Unido, Francia e Alemaña.
Reino Unido e Imperio británico:
- A Conferencia de Ottawa de 1932 quixo favorecer o comercio entre os países do Imperio, establecendo o
proteccionismo fronte ao resto do mundo.
- O Goberno británico reduciu a taxa de xuro (préstamos máis baratos) e desvalorizou a libra esterlina para
favorecer as exportacións (abandonara o patrón ouro en 1931).
- Esta política reduciu o paro e favoreceu ás novas industrias.
Francia:
Formouse un Goberno da Fronte Popular (socialistas, comunistas e republicanos radicais).
- Programa de obras públicas e aumento dos impostos.
- Acordos de Matignon (1936) entre a patronal e os sindicatos, para mellorar as condicións dos traballadores e
acabar coa conflitividade obreira.
Aínda así esta política fracasou, porque as tensións sociais persistiron.
Alemaña:
Hitler chegou ao poder en 1933. Buscou a autarquía económica (eliminar as importacións e que a economía
prescindise totalmente do exterior).
Reduciu  drásticamente  o  paro,  dirixindo  os  investimentos  á  industria  militar  e  ás  obras  públicas  e
establecendo o servizo militar obligatorio.
Pero esta política só podía sosterse cunha guerra, é levou á destrución da Segunda Guerra Mundial.

Tema 10. O ascenso dos totalitarismos fascista e nazi.

18. Explica o contexto e as causas da crise das democracias.
Despois da Primeira Guerra Mundial, a democracia consolidouse en Europa e estendeuse nalgúns casos o
sufraxio feminino. Pero os Gobernos democráticos non souberon resolver os problemas políticos, sociais e
económicos e moitos querían Estados fortes e autoritarios.



-  O autoritarismo xustificouse no desexo de evitar  o contaxio revolucionario da Rusia comunista, e  das
revolucións comunistas de Hungría e Baviera (Alemaña), e de ondas de folgas e reivindicacións en Europa
entre 1919 e 1920.
-  A  crise  económica  dos  anos  trinta  incrementou  o  paro  e  a  conflitividade,  retrocedendo  os  valores
democráticos fronte ás clases medias e burguesía que querían un Estado forte que implantase a disciplina e
unidade, e as clases baixas que optaban pola revolución como saída aos seus problemas.
- Fascismo e nazismo defenderon un nacionalismo agresivo, o totalitarismo e a ditadura de partido único
como solucións. Xustificáronse na necesidade de parar a revolución, conseguindo o apoio de amplos sectores.

19. Como triunfaron as ditaduras en Europa entre 1922 e 1939?
A democracia  só  subsistíu  nas nacións en que estaba máis  asentada,  as vellas democracias de Europa
Occidental, Escandinavia ou Checoslovaquia. Nelas tamén naceron organizacións fascistas pero non foron
unha ameaza grave.
As democracias reformaron o capitalismo coa intervención do Estado na economía e os socialistas tiveron un
papel nos parlamentos.
Pero  na  Europa  central,  oriental,  balcánica  e  mediterránea  impuxéronse  ditaduras  de  dereitas,  cun
nacionalismo radical entre 1922 e 1939.
Destes sistemas autoritarios, só en Italia en 1922 e en Alemaña en 1933 se impuxeron ditaduras plenamente
fascistas.

20. Explica as características da ideoloxía fascista.
a)  Defendía  un Estado totalitario,  superior  ao  indivíduo  e  que  controlaba toda  a  súa vida,  negando  os
principios liberais de igualdade das persoas, dereitos individuais e separación de poderes.
b)  Apoiaba  un sistema político  ditatorial  de  partido  único,  con  obediencia  cega  a  un  líder  carismático,
establecéndose un culto á súa personalidade.
c)  Radicais  anticomunismo  e,  nun  principio,  anticapitalismo,  buscando  unha  terceira  vía  económica,  o
socialismo nacional e o corporativismo, tratando de atraer a capitalistas e traballadores, e integralos en
organizacións tuteladas polo Estado.
d) Nacionalismo agresivo e imperialista, toda a sociedade, o Estado e a economía orientábase cara a guerra,
para conseguir unha posición superior para a súa nación no mundo.
e) Racismo, sobre todo no nazismo, o racismo e antisemitismo convertéronse na doutrina central, pretendían
a superioridade dunha suposta raza aria que tiña dereito a dominar as razas inferiores.
f) Defendía o uso da violencia para conseguir os seus fins e como algo positivo en si mesmo.
g) Querían chegar ás masas e movilizalas nas súas organizacións (partido e sindicato únicos e organizacións
paramilitares con símbolos, mítins e desfiles).
h) Exaltación da masculinidade e redución da muller ao papel de nai e coidadora do fogar.

21. Cales foron as bases sociais do fascismo?
A súa base social foise incrementando pouco a pouco, en Alemaña ou Italia alcanzou gran forza.
- Os primeiros seguidores foron os combatentes desmobilizados tras a I Guerra Mundial.
- Apoio de mozos activistas e románticos, impresionados pola guerra.
- Despóis sumáronse membros das clases medias afectadas pola crise e que temían o comunismo e parte da
clase obreira, atraída polo extremismo e violencia do fascismo.
- Grandes empresarios e terratenentes que viron no fascismo unha forza contra o comunismo e querían un
Goberno forte. Cando os fascismos deixaron a demagoxia anticapitalista, os apoiaron totalmente.
- Forzas do Estado, como o exército ou a policía toleraron e incluso colaboraron na violencia dos fascistas.

22. Explica a crise do sistema liberal italiano antes da toma do poder do fascismo.
O final da I Guerra Mundial tivo en Italia graves efectos económicos e sociais.
- Aumento do desemprego e inflación (suba dos prezos).
- Sucedéronse folgas obreiras e revoltas campesiñas que esixían a repartición das terras.
- De 1919 a 1920, no “Bienio Vermello”, estendéronse as folgas e ocupacións de fábricas e terras, moitos
temeron unha revolución bolxevique.
-  A  crise  dos  partidos  liberais  tradicionais  acentuouse  en  1913  coa  implantación  do  sufraxio  universal
masculino, creceron os partidos de masas como o Socialista e o Popular (católico).
- En 1921, o Partido Comunista de Italia separouse do Partido Socialista Italiano.
-  Os nacionalistas sentiron que Italia  non fora compensada pola súa participación na Gran Guerra.  Os
excombatentes de D’Annunzio ocuparon Fiume.

23. Como chegou ao poder o fascismo italiano?
Benito Mussolini pasou de socialista a partidario da entrada na I Guerra Mundial e nacionalista extremo,
dirixindo o periódico Il Popolo d’Italia, nacionalista e anticomunista.
En 1919 fundou en Milán os Fascios Italianos de Combate, camisas negras paramilitares ultranacionalistas.
O seu programa combinaba reivindicacións nacionalistas e socialistas revolucionarias.



En 1919 os escuadristas de Mussolini destruíron as oficinas do diario socialista Avanti.
Mussolini logrou aumentar os seus apoios sociais presentándose como defensor da orde.
En 1921 transformou os fascios no Partido Nacional Fascista, que abandonou a tendencia revolucionaria e
participou na loita parlamentaria.
Os fascistas de Mussolini empregaban a violencia para reprimir as organizacións obreiras e campesiñas.
En 1922 os fascistas emprenderon a “Marcha sobre Roma”, o rei  negouse a aprobar o Estado de sitio e
solicitou a Mussolini que formase Goberno.

24. Como se implantou o fascismo italiano entre 1922 e 1925?
Pasouse do réxime liberal á ditadura fascista.
En 1924, a través das eleccións, a coalición dirixida polos fascistas obtivo unha ampla maioría.
Giacomo Matteotti denunciou que os fascistas gañaran pola violencia e a intimidación, e foi asasinado por
bandas fascistas.
Mussolini implantou a ditadura, comezando por expulsar aos socialistas do Parlamento.

25. Explica as características sociais e políticas da ditadura fascista de Mussolini.
- Desde 1925, polas “leis fascistísimas” Mussolini implantou a policía política, a censura e obtivo poderes
ilimitados, o Partido Nacional Fascista foi o partido único do réxime totalitario, pero todo o poder residía en
Mussolini, o duce.
- Os Pactos de Letrán reconciliaron ao Estado italiano e á Igrexa católica. O catolicismo convertíase en única
relixión do Estado que volveu ensinarse obrigatoriamente nas escolas. Nacía o Estado do Vaticano e a Igrexa
recoñecía ao Estado fascista e a capitalidade de Roma.
- Adoutrinouse a través da educación e de organizacións xuvenís controladas polo partido.
- A muller recibiu por lei menor salario e a política natalista reforzou o seu confinamento no fogar.
- O réxime controlou a cultura e todos os medios de comunicación.

26. Explica as características económicas da ditadura fascista de Mussolini.
O corporativismo pretendeu a colaboración de clases baixo o control do réxime. A Carta do Traballo de 1927
só permitía os sindicatos fascistas e ilegalizou a folga.
A política liberal favorable ás grandes empresas pasou en 1925 a unha política intervencionista a través das
propagandísticas “batallas” como a do trigo ou a da lira, que reduciu os salarios un 20%.
Tras a crise de 1929 emprendeuse a autarquía e a concentración industrial.
En  1933  o  Instituto  para  a  Reconstrución  Industrial  (IRI)  canalizou  os  investimentos  do  Estado  cara
industrias estratéxicas.
En 1935 Mussolini invadiu Etiopía, e en 1936 deseñouse unha economía de guerra.

27. Explica as características da ditadura nazi e o comezo do Terceiro Reich.
En 1933 Adolf  Hitler  chegou ao  poder  en  Alemaña e  construíu  un Estado  totalitario.  As  organizacións
paramilitares  nazis  atacaron  con  violencia  ás  organizacións  de  esquerdas  e  produciuse  o  incendio  do
Reichstag, do que Hitler acusou aos comunistas. Hitler aproveitou a situación para suspender os dereitos
fundamentais. Os nazis non obtiveron maioría absoluta, pero apoiándose nos partidos de dereitas, obtiveron
plenos poderes para Hitler, que converteu Alemaña nunha ditadura de partido único, o partido nazi (NSDAP).
Na noite dos coitelos longos, Hitler ordenou asasinar aos elementos radicais das SA, paramilitares nazis,
porque amenazaban á oligarquía económica que apoiaba ao réxime.
Cando morreu o presidente Hindemburg, Hitler fíxose tamén coa presidencia do Reich, controlou o exército e
a policía.  As SS (paramilitares leais  a Hitler)  e  a Gestapo (policía política)  convertéronse en garantes da
política do Terceiro Reich.

28. Como foi a política nazi de adoutrinamento e propaganda?
Os nazis emprenderon un adoutrinamento e control da sociedade na ideoloxía do nacionalsocialismo e no
culto ao líder (führer).
Empregaron o control da educación e das organizacións xuvenís para adoutrinar no racismo, antisemitismo e
militarismo.
Suprimiuse a liberdade de expresión, censurouse a arte e a cultura.
Joseph Goebbels dirixiu a propaganda nazi, empregando e controlando os medios de comunicación novos e
tradicionais.

29. Como foi a política de racismo e antisemitismo da Alemaña nazi?
Os nazis buscaban a supremacía racial dunha pretendida raza aria pura.
A comunidade xudía foi a maior vítima da depuración racial.
Desde 1933 eliminaron os dereitos dos xudeus e os expoliaron económicamente.
En 1935 as leis de Núremberg quitaron a cidadanía aos xudeus e prohibiron os matrimonios mixtos.



En 1938, na “noite dos cristais rotos” os nazis destruíron e saquearon tendas e sinagogas dos xudeus, e
inmediatamente despois, miles de xudeus alemáns e austríacos foron deportados aos campos de exterminio.
A partir de 1942, Hitler ordenou a “Solución Final”, o exterminio dos xudeus na Europa controlada polos
nazis.

30. Como foi a política económica nazi?
Todos os sindicatos foron eliminados, agás o sindicato nazi, a Fronte Alemá do Traballo.
Entre  1934  e  1936  intentouse  reactivar  a  economía  e  crear  emprego  mediante  obras  públicas  como
autoestradas, aeroportos e estadios.
Desde 1936, co plan cuadrienal impulsouse a autarquía económica e de rearmamento intensivo. Explotouse
ao máximo o solo, creáronse sucedáneos e sintéticos para non ter que depender do exterior e investiuse en
industria  de  guerra  e  auxiliar.  Conxeláronse  os  salarios,  alongouse  a  xornada  laboral  e  impúxose  o
racionamento. Hermann Goering foi o encargado do plan cuadrienal e o rearmamento.
Pero  faltaban  materias  estratéxicas,  como  petróleo  ou  caucho  e  alimentos,  polo  que  emprendeuse  a
ampliación do “espazo vital”, é dicir, a guerra de conquista.
O aumento da produción e o pleno emprego fixeron esquecer aos alemáns os sacrificios, pero a política
económica era inviable sen unha guerra que dera saída ao armamento e proporcionase recursos.


