
O New Deal 

A crise a Bolsa de Nova York de 1929 provocou a gran depresión 

dos anos 30 que afectou a todas as economías capitalistas. En 

Estados unidos o impacto foi moi forte a a cidadanía 

experimentaba por primeira vez na súa historia os efectos da 

recesión e a crise. O fracaso das medidas adoptadas polo 

presidente republicano Hoover permitiu o trunfo do demócrata 

Franklib Delano Roosevelt que puxo en marcha un conxunto de 

medidas coñecidas como New Deal coas que a economía 

norteamericana comezou a remontar as dificultades provocadas 

polo crac bursátil. 

Para coñecer algo máis sobre o Nwe Deal, busca información e redacta un informe no 

que desenvolvas cuestións como: 

- A que se denomina New Deal?  

- En contexto histórico se desenvolveu? 

- Quen foi o seu principal impulsor? 

- Que obxectivos básicos tiña? 

- Entre que datas se desenvolveu o programa? 

- En que medida conseguiu os seus obxectivos económicos, sociais e políticos?- .En que 

puntos recibiu maiores críticas?  

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar o seguinte documento que fan 

referencia directa ao tema tratado: 

O New Deal 

A tarefa máis ardua, a primeira, é facer que o pobo retorne ao traballo. Non é un 

problema insoluble se nos enfrontamos a el con prudencia e valentía. 

Pode realizarse, en parte, mediante a contratación directa por parte 

do Goberno, actuando como en caso de guerra pero, ao mesmo tempo, 

levando a cabo os traballos máis necesarios, a partir destas persoas 

contratadas, para estimular e reorganizar a utilización dos nosos 

recursos naturais. Paralelamente debemos recoñecer con toda 

franqueza que os nosos centros industriais están superpoboados e (...) 

esforzarnos por conseguir que se faga un mellor uso da terra por parte 

dos máis capacitados. 

Contribuirase á devandita tarefa realizando os esforzos necesarios 

para elevar o prezo dos produtos agrícolas e con eles o poder 

adquisitivo, que absorberá a produción das nosas cidades. 

Isto será posible sempre que unha esixencia sen precedentes dunha acción urxente 

force a un abandono temporal do xogo normal do comportamento público. 

Franklin D. ROOSEVELT. Discurso de toma de posesión. 4-3-1933 


