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LA CRISI DE 1973 
 

1. Antecedents: la prosperitat econòmica (1945-1973) 
2. Fallida del sistema de Bretton Woods i inici de la crisi 
3. Característiques i evolució de la crisi econòmica  
4. Significat i conseqüències de la crisi de 1973 
- Síntesi 

- - - 
 
 
1. ANTECEDENTS: LA PROSPERITAT ECONÒMICA (1945-1973 ) 
 
Elements del creixement econòmic (1945-1973) 
- Es va reduir la desigualtat entre rics i pobres als països occidentals. 
- El progrés tècnic i científic va permetre augmentar la productivitat. 
- El comerç internacional va augmentar considerablement. 
- Es va donar en la majoria de països la plena ocupació (inclús es necessità mà d’obra immigrant). 
 
El keynesianisme i l’Estat del Benestar 
- L’Estat dirigeix i planifica l’economia i la posa al servei del bé comú. 
- L’Estat actuarà d’àrbitre en economia i en les relacions laborals (protegeix els assalariats per a que es 

puga mantenir la demanda, no caiga el consum i l’economia funcione) 
- L’Estat crearà o nacionalitzarà empreses de recursos estratègics per a un país, com els transports, 

les comunicacions, l’aigua, l’energia, o algunes indústries o serveis. 
- L’Estat crearà i gestionarà un sistema de Seguretat Social que garantisca una sèrie de prestacions 

mínimes per desocupació, malaltia i jubilació. 
- Es crearan diversos organismes de cooperació internacional que afavoriran aquestes polítiques: 

CECA, CEE, OECE (després OCDE), ONU, FMI, BM, etc. 
 
- Aquestes polítiques seran una reacció al crac de 1929, al perill de desregular l’economia, 

especialment les finances, i a la necessitat de reconstruir una Europa devastada per la Segona 
Guerra Mundial. 

- Malgrat l’intervencionisme  estatal es manté el capitalisme  (lliure mercat i propietat privada). 
 
- Crítiques al keynesianisme:  
 

1. Per l’esquerra: els comunistes i els partits d’esquerra consideren que aquestes polítiques són 
una estratègia de l’oligarquia política i econòmica (els poderosos) que només busquen 
desactivar el moviment obrer, al donar-los als treballadors serveis i béns materials per a que 
no realitzen la revolució obrera i reclamen un repartiment de la riquesa. 

 
2. Per la dreta: un grup d’economistes que s’anomenaran neoliberals criticaran el keynesianisme 

perquè consideraran que frena la llibertat dels individus, la llibertat d’empresa, la iniciativa 
personal, l’enriquiment dels més intel·ligents, perque castiga als rics (molt treballadors) i 
premia als pobres (poc faeners), i perquè són polítiques molt paregudes al comunisme al 
nacionalitzar empreses i serveis i dirigir i orientar la política econòmica i les relacions 
laborals.  
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2. FALLIDA DEL SISTEMA DE BRETTON WOODS I INICI DE LA CRISI 
 
- El sistema monetari acordat en la conferència econòmica de Bretton Woods (EUA) en 1944 va donar 

molta estabilitat durant la postguerra. Es basava en el patró-or, en el dòlar com a moneda 
d’intercanvi comercial i en els estímuls econòmics. 

 
- Cap als anys 60  aquest sistema va començar a entrar en crisi en Estats Units (EUA): 

- EUA comença a tenir dèficit en la balança comercial (Europa i Japó s’havien reconstruït i 
comencen a produir) 

- Als EUA baixen les reserves d’or 
- La Reserva Federal dels EUA (el seu banc central) va imprimir més bitllets, més dòlars. 
- Açò va provocar que augmentara la inflació  
- EUA tenia moltes despeses militars per a mantenir el seu prestigi, p.ex. la guerra de Vietnam. 
- El president republicà Nixon abandona el patró-or (1971) 
- Amb aquesta mesura cau el sistema monetari internacional, desestabilitza el comerç i permet 

que els bancs i les societats d’inversió puguen especular amb el valor de les monedes 
nacionals. 

 
- Crisi del petroli de 1973 : el petroli era i és la font d’energia més utilitzada, però els països productors 

de petroli observen que estan perdent beneficis amb relació als preus dels productes industrials. 
Els països productors competeixen entre si, i alguns començaran a parlar d’unir-se (OPEP, creada 
el 1960) i de fixar preus. Açò s’aconseguirà el 1973, quan Israel derrote als països àrabs en la 
Guerra del Yom Kippur, i els països àrabs utilitzen el petroli com a arma econòmica per a 
extorsionar als països industrialitzats (en bona part aliats d’Israel). 

 
- Conseqüències  de la primera crisi del petroli (1973):  

- augmentarà el preu del petroli i de rebot de tots els productes (agraris, industrials, serveis). 
- es tornarà a utilitzar el carbó (més abundant) i es milloraran els motors d’explosió (menys consum). 
- també afectarà als països productors perquè el preu dels productes industrials també ha pujat. 

 
 

3. CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA CRISI ECONÒMIC A  
 
- Al principi la pujada del preu de l’energia (es multiplica per quatre) provoca un augment general de 

preus i una disminució dels beneficis empresarials. 
- Totes les economies occidentals es veuran afectades. 
- Però no hi haurà un colapse econòmic com en 1929. Es mantindrà el creixement, però més lent. 
- Augmentarà l’inflació (el paper moneda) i la desocupació. Baixarà el consum. 
 
- Cap a 1976-1979 la situació semblava millorar: hi ha un augment de la despesa pública i la demanda 

es manté. A més comença a ajustar-se el preu de l’energia amb el preu dels productes i va 
recuperant-se la producció, el comerç i el consum. 

 
- Segona crisi del petroli en 1979 : a Iran es produeix la revolució islàmica i arriben al poder els 

aiatol·làs (en castellà “ayatolás”), enemics declarats d’occident i dels Estats Units. Provocarà una 
desestabilització general en el Golf Pérsic i es produirà la guerra d’Iran-Irak (1980-1988), en la qual 
els EUA recolzaran el règim dictatorial de Sadam Hussein a Irak en la seua lluita contra els 
aiatol·làs d’Iran. 

- Es produirà una nova crisi entre 1980-1982: baixarà el consum i la producció; augmentarà l’atur. 
- Finalment: el 1983 l’OPEP baixarà els preus del petroli degut al descens del consum de petroli i 

l’aparició de nous productors. 
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4. SIGNIFICAT I CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI DE 1973 
 
- Intents de solucions de la crisi  dels països occidentals: 

- problemes que tenien: inflació, balança comercial negativa i una alta desocupació. (estanflació) 
- en un primer moment realitzaran polítiques d’inversions públiques i de cobertures socials, amb un 

augment del gasto públic. 
- a partir de 1979 aplicaran polítiques d’austeritat per a reduir el gasto públic. Es farà una 

reconversió industrial (reducció de plantilles i privatitzacions d’empreses públiques), es crearà 
una nova “industria financera” i es reduiran moltes de les cobertures socials. 

- Especialment s’aplicaran les següents mesures: 
- per a reduir la inflació: es pujaran el tipus d’interés dels préstecs. Menys circulació de diners 
- per a reduir el dèficit públic: augment d’impostos indirectes i austeritat en el gasto públic. 
- per a augmentar beneficis empresarials i baixar l’atur: reduir salaris i desregular el mercat 

laboral. 
 

- Hi haurà un nou model econòmic: el neoliberalisme . L’economista més famós és Milton Friedman.  
- Els principals polítics que aplicaran aquestes idees seran: Augusto Pinochet, dictador de Xile (1973-
1990), Margaret Thatcher, primera ministra de Regne Unit (1979-1990), i Ronald Reagan, president 
dels EUA (1981-1989). 
 
 
SÍNTESI 
 
- A la vista de la crisi la prosperitat econòmica de postguerra fins a 1973 s’havia produït per: 

- comptar amb energia i matèries primeres barates, subministrades per països subdesenvolupats 
en una relació de dependència econòmica. 

- estabilitat del sistema monetari que afavoria el comerç internacional, basat en el dòlar d’EUA. 
- abundant mà d’obra. 
- poca preocupació mediambiental (fou una època molt contaminant) 
- una qüestió de prestigi: occident vol superar econòmicament als països comunistes, com a una 

demostració de força i d’èxit de model econòmic. 
 
- Després de 1973:  

- el preu de l’energia és variable i depén de circumstàncies no només econòmiques (p.ex. guerres) 
- el sistema monetari és molt més inestable (el marc alemany serà una nova moneda de referència) 
- es produirà una nova revolució tecnològica (la informàtica) 
- augmentaran els treballadors en el sector serveis 
- apareixerà una preocupació del deteriorament del medi ambient i es crearan els grups 

ecologistes. 
- sobretot, es criticarà el sistema de l’Estat del Benestar , i l’intervencionisme de l’Estat en 

l’economia, perquè no pot solucionar el problemes de la crisi i de la desocupació. 
- Es consolidarà el corrent ideològic neoliberal, liderat per Milton Friedman i els “Chicago Boys”, 

que defendran: 
1. Desregular el mercat laboral amb les reformes laborals (no protegir els assalariats, per 

donar major flexibilitat).  
2. Desregular l’activitat financera, privatitzar empreses públiques i serveis públics, reduir 

les prestacions socials. 
3. En definitiva volen reduir l’Estat del Benestar per ser, segons ells, insostenible 

econòmicament i contrari al dogma de la llibertat individual. 


