
  

Tensions i conflictes (1914-1939) 
Part II



  

Els feliços anys 20

● EEUU: primera potència econòmica
● Europa: situació econòmica molt dura.

– Alemanya (Destrucció + reparacions):

hiperinflació + devaluació moneda



  

Els feliços anys 20
● Ja no existien els Imperis autoritaris (I. 

Alemany, I. Austrohongarès, I. Rus i I. Otomà). 
Majoria de països eren democràtics



  

Els feliços anys 20

● Problemes per a les democràcies:
– Desigualtats i tensions socials: revoltes obreres i 

camperoles

– Por a una revolució comunista, com a Rússia



  

Els feliços anys 20

● Dictadures a Hongria, Polònia, Espanya 
(Miguel Primo de Rivera)

● Dictadura feixista a Itàlia: Mussolini



  

Els feliços anys 20

● Inici anys 20: molta tensió entre França i 
Alemanya.

● Alemanya no pot pagar les reparacions de 
guerra i França no pagar el seu deute amb els 
EEUU.

● França ocupa la zona del Ruhr (carbó i acer)



  

Els feliços anys 20

● Treballadors alemanys fan vaga i protesten.
● EEUU busca una solució: Pla Dawes.
● A partir de 1923 la situació

econòmica millora.
● Relacions pacífiques 

(Alemanya entra a la Societat

de Nacions)



  

Els feliços anys 20

● Avenços democràtics
● Innovacions tecnològiques 
● Situació de la dona
● Creixement econòmic. Societat de consum
● Nous moviments culturals
● Pau



  

El crack del 29

● Les causes: 
– 1) Superproducció: Els països europeus havien 

tornat a la normalitat i no havien d'importar aliments.

Excedents de productes agrícoles als països que no 
havien participat a la guerra (EEUU, Austràlia, 
Argentina..)



  

El crack del 29

– 2) Especulació: els 
interessos baixos 
permetien a la gent 
invertir en borsa. 
Molts demanaven 
prèstecs.

Les accions pujaven 
de preu constantment. 
Es va crear una 
bombolla.



  

El crack del 29

● La pujada de la borsa 
era artificial. Es 
basava en la 
confiança que la 
borsa sempre pujaria.

● Dijous Negre (24 
d'octubre de 1929): 
venda massiva 
d'accions.

● Dimarts Negre 
(29/10/29)



  

La Gran Depressió

Crisi de la borsa                Crisi bancària

Enfonsament empreses             Reducció crèdit

Augment de l'atur             Reducció del consum



  

La Gran Depressió

● La crisi als EEUU afecta a tot el món:
– Sud-Amèrica: es redueixen les seves exportacions

– Europa: els bancs retiren els seus diners i no donen 
préstecs. Afecta sobretot a Alemanya i Àustria



  

La Gran Depressió

● EEUU: president 
Roosevelt fa el New 
Deal.

● Intervenció de l'Estat 
en l'economia.



  

Els anys 30

● Context: crisi econòmica a nivell mundial
● La gent perd la confiança en la democràcia: 

culpen als governants de la situació.
● Conseqüència: la població es posiciona als 

extrems.
– Comunisme

– Extrema dreta (Feixisme, Nazisme...)



  

Els anys 30

● Comunisme:
– Suport de camperols i obrers. Patien molt la crisi

– La URSS era l'únic país on l'economia creixia. Era 
el model a seguir



  

Els anys 30

● Extrema dreta:
– Suport classes 

mitjanes i burgesia.

– Por al triomf del 
comunisme 
(revolucions obreres)

– Partits de tipus 
feixista. Itàlia era el 
model.

– Dictadures a Portugal, 
Grècia, Àustria, Itàlia, 
Alemanya, Espanya...
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