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EL MÓN EN L’ÈPOCA D’ENTREGUERRES (1919 – 1939)  

2. EL CRACK DEL 29, LA GRAN DEPRESSIÓ I LA NEW 

DEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicions clau del tema 

Un “crack” és una caiguda 

ràpida i massiva del valor de 

les accions de les principals 

empreses a la Borsa. 

La “Gran Depressió” fou el període 

posterior al Crack del 29, que afectà al 

conjunt de les economies occidentals, i 

sobretot a la nord-americana, durant la 

dècada dels anys 30, i definida com 

una gran crisi econòmica i per 

l’extensió de l’atur. 

EL CRACK DEL 29 

1929  
Situació de “sobredimensió” 

generalitzada del valor de les 

accions de les empreses, en 

relació als seus beneficis reals. Octubre de 1929  
Comencen a circular notícies negatives sobre 

la situació real de l’economia nord-americana. 

Molts inversors donen ordres de venda de les 
seves accions 

24 d’octubre de 1929 

El “Dijous Negre” 
Caiguda massiva i accelerada 

del valor de les principals 

accions a la Borsa de Wall Street 
(Nova York) 

Efecte “dominó” 

sobre la resta de 

Borses nord-

americanes i 
europees. 

Ruïna de molts 

inversors 

particulars i 

empreses. 

Crisi de bancs i 

entitats 

financeres. 

Tancament del 
crèdit. 

Impagament de 

crèdits 

concedits per 

bancs a 
particulars. 

 

Inversors i estalviadors intentant 

retirar els seus diners d’una entitat 

bancària 
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Sensació de 

desconfiança 

envers la política i 

el futur. Clima de 

crisi global del 

sistema econòmic 

(crisi del 

capitalisme). 

Manifestació a una ciutat nord-americana contra la crisi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA “GRAN DEPRESSIÓ” 

Octubre de 1929  
Enfonsament de la Borsa 

Reducció de plantilles 

o tancament de 
moltes empreses 

Fallida de bancs i 

entitats financeres. 
Desaparició del crèdit 

Fort augment de l’atur. 

Les famílies veuen 

disminuir o desaparèixer 
els seus ingressos 

Caiguda del 

CONSUM Extensió de la 

POBRESA i 

dels conflictes 

socials  

A les zones rurals, la reducció dels mercats va arruïnar a petits i mitjans 

propietaris, que no podien vendre la seva producció. 

Molts inversors, que havien demanat crèdits, no van poder pagar-los i van 

perdre els seus habitatges i altres propietats. 

No existien mesures socials de prestacions per situacions d’atur, ni 

pràcticament cap sistema d’assistència mèdica pública. 

Botiguers i comerciants van veure com disminuïen les seves vendes, i van 

acomiadar treballadors, i sovint van haver de tancar els negocis. 
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Va desenvolupar una política d’intervenció de l’Estat sobre l’economia: 

la NEW DEAL 

 

 Política de grans obres públiques 

 Inversions en sectors econòmics 

clau 

 Inversió en qüestions socials  

 Foment de l’ocupació 

 Subsidis als pagesos i reducció de 

la producció per frenar la caiguda 

dels preus. 

 Subvenció a les empreses amb 

més dificultats. 

 Sanejament i control sobre la 

banca i els crèdits. 

 

 

Objectius de reactivació de l’economia 

americana  
El president Roosevelt signant 

les lleis de la New Deal.  

 
(inversió pública  + ocupació  + consum  + beneficis empresarials 

 + impostos  + ingressos de l’Estat  + inversió pública  ...). 

 
 

 

 

 

 

EL PRESIDENT ROOSEVELT I LA “NEW DEAL” 

Victòria de Franklin D. Roosevelt, 

del Partit Demòcrata, a les 

eleccions presidencials dels EUA. 

Roosevelt fou president del EUA 

entre març de 1933 i abril de 1945 

(quan va morir). Ha estat l’únic en 

ser escollit en 4 ocasions 

consecutives en la historia del país. 

per fer front a la crisi ... 

POLÍTICA 

ECONÒMICA 
“NEW DEAL” 

 

Política inspirada 

en les idees de 

l’economista i 

professor britànic 

JOHN MAYNARD 

KEYNES, pare de la 

idea de l’ESTAT DEL 

BENESTAR 

(“Keynesianisme”) 
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La crisi va afectar 

intensament els països 

europeus, sobretot 

aquells que tenien una 

economia molt 

depenent dels EUA, com 

França, la Gran 

Bretanya o Itàlia, i amb 

grans deutes de guerra. 

La crisi també afectà 

especialment els països 

més colpejats pels 

efectes de la Primera 

Guerra Mundial, com 

Alemanya, amb un 

espectacular augment 

de l’atur i de la pobresa 

entre la població. 

 

En canvi, la crisi no va 

afectar a la nova Unió 

Soviètica, amb un 

model d’economia 

planificada comunista 

absolutament aliè als 

mercats internacionals. 

 

 

+ 

ocupació 
 

 

Política de  

la NEW 

DEAL 

 

 
 

 

+ inversió 

pública 

 

+ consum 

+ 
beneficis 

de les 

empreses 
  

+  
impostos 

 

+ 

ingressos 

de l’Estat 
 

CICLE DE LA 
“NEW DEAL” 

L’economia nord-americana va anar mostrant signes de 

recuperació a la segona meitat dels anys 30, i era ja del tot 

completa a l’inici de la Segona Guerra Mundial. 

LA “GRAN DEPRESSIÓ” A EUROPA 


