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RESENHA 

As dívidas ilegítimas:  

quando os bancos fazem mão baixa nas políticas públicas1 

 

por Altair Reis de Jesus2 

 

Examinar as contradições do modo de produção capitalista no calor dos 

acontecimentos é uma tarefa que requer um olhar aguçado sobre a economia, a história, a 

política e a sociedade, independente das posições assumidas pelos diversos estudiosos sobre 

o tema. Logo, uma leitura crítica da sociedade permite uma análise mais acurada e menos 

ideológica sobre os efeitos das crises econômicas no mundo contemporâneo. Neste sentido, 

a obra de François Chesnais3 se insere naqueles trabalhos acadêmicos que se propõem a um 

estudo amplo e denso sobre a sociedade da sua época. Isto se deve a forma como o autor 

investiga, sob o ponto de vista da crítica da economia política, os graves efeitos da crise do 

capitalismo no mundo atual, em diversos países da Europa, América Latina, Ásia e também 

nos Estados Unidos.  

O livro é composto por cinco partes contendo várias subdivisões que facilitam a 

leitura e permite ao leitor uma ampla visão sobre a proposta dissertativa apresentada por 

Chesnais.  

Na parte introdutória do livro temos um panorama geral sobre os efeitos da crise e 

suas implicações em diversos países, começando pelas manifestações dos assalariados 

gregos em março de 2011. Nestas manifestações os trabalhadores gregos fizeram valer seus 

descontentamentos com a política de austeridade econômica e liberalização imposta pela 

União Europeia à Grécia e exigiam a anulação da dívida pública não só em seu país, mas 

também para todos os povos que foram obrigados a assumir o peso das dívidas contraídas 

sob condições duvidosas. Sob a ótica de Chesnais (2012), as dívidas públicas europeias na 

atualidade tornaram-se objetos de estudos entre diversos pesquisadores, sendo o seu livro 

uma importante contribuição para essa reflexão. 

Estabelecendo um comparativo entre as dívidas públicas europeias e latino-

americanas em épocas distintas, o autor apresenta pontos convergentes nas políticas 

impostas pelo FMI em favor do avanço do capitalismo em nível globalizado. 

As dívidas latino-americanas e europeias foram contraídas em fases diferentes da liberalização 
e da globalização da finança, mas têm pontos em comum, nomeadamente o de servirem de 
instrumento destinado a acelerar a liberalização e a desregulamentação. Um documento do FMI, 
de novembro de 2010, explica claramente que o endividamento dos governos pode ajudá-los a 
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impor as “reformas” próprias do capitalismo liberalizado, financeirizado e globalizado. 
(CHESNAIS, 2012, p.14-15).         

 

É importante destacar em Chesnais a sua preocupação não somente com a questão 

puramente econômica das crises na Europa e em outras partes do mundo, mas também, 

seus efeitos sobre os assalariados e os jovens, sob a forma de desemprego, bem como de 

uma acentuada precariedade e flexibilização nas relações trabalhistas, resultado da 

reestruturação do capital. O autor apresenta ainda duas causas para o acelerado processo de 

industrialização da produção mundial no final da década de 2010. São elas: a primeira diz 

respeito à crise econômica e financeira mundial na Europa e Estados Unidos decorrentes da 

crise de excesso de investimentos e de superprodução sustentados pelos endividamentos das 

empresas e das famílias; a segunda deve ser procurada nas políticas de austeridade e de 

diminuição dos salários na zona do euro, assim como na grande parte dos países que 

englobam a zona da União Europeia.  

Ao fazer uma leitura sobre a dívida imobiliária em diferentes países (Espanha, 

Irlanda, EUA, etc.) o autor aponta para o agravamento da crise ao redor do mundo conforme 

podemos observar em diversas passagens do seu livro.  

Cabe enfatizar também a clareza com que o autor aborda o tema da crise, sobretudo 

atentando para uma leitura nada imparcial e bastante objetiva sobre os indicadores 

econômicos fomentados pelo FMI, Banco Central Europeu (BCE), Instituições bancárias, bem 

como pelos Estados nacionais e suas políticas impositivas contra os trabalhadores na direção 

de reformas que promovam o pleno desenvolvimento do capital. Em suma, o autor 

apresenta, na introdução, os pontos fundamentais que justificam uma leitura crítica sobre os 

efeitos das crises econômicas nos dias de hoje, resultando em dívidas impagáveis que 

recaem sob a sociedade, gerando uma onda de desconfiança sobre o futuro da humanidade. 

No capítulo primeiro, Chesnais busca compreender as crises econômicas e financeiras 

e seus efeitos no mundo contemporâneo pautado numa análise histórica sobre as causas do 

endividamento dos países do Sul que teve como resultado o crescimento do capital de 

investimento e reforço do poder da finança. Além disso, o autor considera que tanto o 

serviço de juros e o reembolso dos países do Norte, através de enormes somas de riquezas 

para beneficiar investidores estrangeiros, bem como, a alteração na distribuição dos 

rendimentos em favor do capital, tornaram possíveis – juntamente com a concepção 

ideológica dos economistas neoclássicos baseada na eficiência dos mercados – o 

ressurgimento de novas crises financeiras.  

Mais adiante algumas proposições de Marx, Schumpeter e Keynes são retomadas, 

tendo em vista o estudo sobre a concentração da riqueza associada com a questão da 

propriedade e sua estreita relação com os mercados financeiros, na mão do grande capital 

corporificado na figura do banqueiro. 

Outro aspecto acentuado neste capítulo é a capacidade analítica apresentada por 

Chesnais ao expor, seja por intermédio de gráficos ou dados complementares, as 

circunstâncias que viabilizariam a dominação do capital sobre o conjunto da sociedade. 
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Neste trabalho, o autor busca ainda discutir o rumo tomado pela finança mundial ao 

longo do século XX, as diversas fases de reestruturação do capital de investimentos, assim 

como as reformas do estado cujo resultado foi o aumento da dívida pública no período dos 

anos de 1980. 

 Deste modo, na visão do autor, o momento atual é profundamente marcado por 

uma fase amplamente especulativa do capital que tem no desmantelamento das políticas 

sociais o objetivo principal da doutrina neoliberal capitaneada pelos bancos. E sendo grupos 

financeiros diversificados os bancos provêm seus lucros das suas operações de criação de 

créditos, cuja fonte de riqueza é oriunda (mais-valia) das atividades de produção.   

Quanto mais um banco emprestar, mais elevados serão os seus lucros. Os lucros bancários 
baseiam-se em operações de criação de crédito. O montante desses lucros é controlado pelo 
dos empréstimos. Os bancos são levados a acionar a alavancagem a partir dos empréstimos 
que eles próprios fazem. (Ibidem, p. 57-58). 

 

Aqui é possível constatar que o capital tem por principio básico investir em projetos 

rentáveis ao mesmo tempo em que põem de lado projetos menos eficazes, sobretudo ao 

repudiar qualquer tipo de interferência no livre funcionamento dos mercados ou mesmo ao 

negar qualquer tipo de método público de distribuição dos fundos ao se investir.  

Por último observa-se ainda, neste capítulo, uma leitura pertinente sobre o impacto 

da crise sistêmica do capital conforme pode ser verificado no México entre 1994-1995, na 

crise asiática de 1997-1999 desembocando no final da década de 1990 em enormes 

sucessões de crises, agora conjugadas na forma de crise econômica e crise financeira 

internacional.  

O capítulo segundo procura discutir a crise das dívidas na Europa e no mundo sob o 

impacto da nova reestruturação do capitalismo no século XX.  Para isto, o autor entende que 

é fundamental compreender a crise como sendo de natureza econômica e financeira, salvo 

raras exceções quando seus efeitos foram também sentidos no setor bancário ou na bolsa. 

Porém o mais relevante na fundamentação proposta por Chesnais é sua lucidez ao tecer 

críticas contundentes a aqueles posicionamentos que buscam reduzir a crise econômica 

mundial tão somente ao aspecto financeiro, seja na sua origem ou durante o seu processo. 

Posto que, na sua concepção a crise econômica e financeira deve ser inscrita numa crise de 

proporções mais amplas na atual fase do capitalismo, marcado por problemas de ordem 

social, ecológica e alimentar. Contudo o autor não enxerga ainda nesta grande crise o fim do 

capitalismo, por considerar que a transição da propriedade capitalista para a propriedade 

social não é nada fácil de ser construída da noite para o dia. Apesar deste processo lento a 

crise em curso atingiu dois pilares do capitalismo mundial. O primeiro diz respeito aos limites 

de crescimento que sustentaria o endividamento gerado por intermédio da acumulação 

dominado pela finança, sobretudo nos Estados Unidos e Reino Unido. O segundo pilar a ser 

abalado, diz respeito à organização das relações econômicas e políticas, e talvez em primeiro 

lugar militares, sob a hegemonia dos Estados Unidos. Porém ao apontar para mudança de 

cenário envolvendo a hegemonia dos Estados Unidos, Chesnais se mostra bastante prudente 

na medida em que considera a mudança como sendo lenta e gradual.   
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No transcurso do texto o autor debate também as implicações e consequências da 

crise econômica nos países membros da União Europeia, Ásia, além da crise na Rússia e na 

crise imobiliária nos Estados Unidos. Portanto, a leitura deste capítulo permite uma visão 

abrangente da crise mundial, pois foge em muito as análises centradas numa perspectiva 

economicista amplamente divulgadas nos grandes veículos de comunicação de massa. Logo, 

o debate proposto por Chesnais se mostra inovador e atento ao que supostamente tende a 

ser negligenciado por outros estudiosos do tema.  

O capítulo terceiro tem por objetivo principal debater a questão das dívidas ilegítimas 

contraídas de forma inapropriada por governos autoritários estritamente ligados ao sistema 

financeiro mundial sob o comando do FMI, BCE e instituições bancárias. Aqui, Chesnais 

procura demonstrar o equívoco das políticas fiscais, sobretudo impostas pelo FMI a países 

em dificuldades financeiras geradas indubitavelmente pela necessidade em expandir o 

próprio capital a níveis inimagináveis, não deixando margem para qualquer tipo de regulação 

que venha a impedir os sucessivos ataques especulativos como os ocorridos na Grécia 

durante os anos de 2010 e 2011. 

 É necessário destacar, para fins didáticos, o que Chesnais considera como dívida 

odiosa tendo em vista a compreensão exata da gravidade da situação envolvendo vários 

países da Europa (Espanha, Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e França) no que diz respeito ao 

aumento das suas dívidas públicas. 

A noção de “dívida odiosa” remonta ao período de entre as duas grandes guerras. A primeira 
definição deve-se a Alexander Sack, jurista russo e professor de direito internacional de Paris, 
que formulou a teoria da mesma em 1927. Designa uma dívida “contraída por um regime 
despótico (hoje em dia, diríamos „ditadura‟ ou „regime autoritário‟) para objetivos estranhos aos 
interesses da nação, aos interesses dos cidadãos”. O Centre for International Substainable 
Development da Universidade de McGill de Montreal apresentou uma definição bastante 
semelhante, em consonância mais direta com a financeirização contemporânea. As dívidas 
odiosas são “aquelas que foram contraídas contra os interesses da população de um Estado, 
sem o seu consentimento e com o pleno conhecimento de causa por parte dos credores.” 
(Ibidem, p. 129-130). 

 

Vale ressaltar que em muitos dos casos os mecanismos que convergem para o 

surgimento da dívida pública são os mesmo em outros países. Muitas das vezes tais dívidas 

são resultado, segundo o autor, das enormes disparidades econômicas entre os países, 

sendo um determinado tipo de subordinação econômica e política muito característica do 

imperialismo4.  

Na parte onde se discute a questão da dívida pública francesa como exemplo de 

dívida ilegítima, fica evidente a clareza expositiva e a segurança metodológica com o qual 

Chesnais pretende sustentar uma opinião oposta ao pagamento destas dívidas contraídas de 

forma obscura por governos inescrupulosos. Segundo ele, os serviços provenientes das 

despesas com juros e seu reembolso que oneram as contas públicas seriam a primeira 

dimensão da ilegalidade destas transações financeiras. A outra ilegalidade é mais complexa, 

posto que se relaciona com a condição que determinados países tem em contrair dividas 
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ficando a mercê do julgo dos mercados financeiros. Logo a ilegitimidade destas dívidas 

odiosas encontra-se, segundo o autor, basicamente em três mecanismos regulatórios do 

sistema financeiro mundial: “um nível baixo da fiscalidade direta (impostos sobre o 

rendimento, o capital e o lucro das empresas) e a sua muito fraca progressividade; uma 

evasão fiscal importante” (CHESNAIS, 2012, p.134).  

Não é por demais afirmar que a dívida pública sempre esteve acompanhada pelo 

processo de liberalização financeira, como podemos observar no exemplo da dívida publica 

francesa tendo como ápice deste movimento a década de 1980. Sendo assim, Chesnais 

considera como necessário uma grande auditoria das dívidas públicas dos países europeus, 

entre os quais a própria França.  

Na conclusão do seu livro, o autor enfatiza sua posição favorável à anulação das 

dívidas odiosas, por considerar que esta seria uma decisão política sábia em virtude das 

dificuldades econômicas, políticas e sociais vivenciadas pelas populações dos países da 

Europa. Contudo a anulação das dívidas não deve ser um fato isolado e que perpassa pela 

apropriação social dos bancos e sua reconfiguração como instrumentos a serviço da 

economia. Além, é claro, do controle social dos investimentos tornando possível uma saída 

original para a superação das crises. 

Para finalizar é necessário acentuar a relevância e originalidade desta obra escrita 

por François Chesnais, pois nos convida para um exercício crítico e reflexivo sobre o destino 

da humanidade, pautado numa perspectiva revolucionária e emancipadora que vai para além 

das fronteiras do grande capital. 

   

 


