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A débeda, un problema global

Como a ninguén se lle escapa xa, a débeda é un dos elementos clave tras os axustes e refor-
mas de corte neoliberal que se están impoñendo en toda a periferia europea, así como nos 
países centrais. 

Os acredores, trátese de bancos, investidores ou o Fondo Monetario Internacional (FMI), a 
Unión Europea (UE) e o Banco Central Europeo (BCE), presionan para que se adopten aquelas 
medidas que cren vanlles garantir o seu dereito a recobrar o crédito. Con estratexias máis ou 
menos explícitas, imponse a prioridade do pago da débeda por encima da cobertura de ne-
cesidades máis básicas ou estratéxicas para saír da crise, sexa sanidade ou educación, sexan 
infraestruturas ou apoio ás pequenas e medianas empresas.

Cando analizamos de preto a situación, a orixe do problema e, sobre todo, as políticas que se 
están impoñendo para facerlle fronte, ou os seus impactos sobre a poboación, non podemos 
evitar sufrir un dejá vu, a sensación de estar a vivir algo que xa vivimos con anterioridade. É 
moi distinta esta crise á vivida polos países do Sur nas décadas dos 80 e 90?
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Tal e como vimos denunciando na rede Quen debe a Quen? dende hai anos, a débeda exter-
na foi durante décadas unha ferramenta de dominación e neocolonialismo que transferiu do 
Sur Global ao Norte Global inxentes cantidades de diñeiro e de recursos naturais (Millet,D., 
Toussaint, E., 2011). Na década do setenta, bancos do Norte e Institucións financeiras inter-
nacionais anegaron os países do Sur, en especial América Latina, pero tamén Asia e África, 
de crédito barato. O exceso de liquidez debido ao aumento do prezo do petróleo, a nece-
sidade de subvencionar as exportacións e o uso de crédito como instrumentos de apoio a 
gobernos amigos durante a Guerra Fría foron algúns dos factores que fixeron aumentar os 
préstamos cara ao Sur e, por tanto, a súa débeda externa. En calquera caso, na orixe dese 
aumento atopamos non só a necesidade de crédito por parte dos receptores no Sur, senón 
tamén, e nomeadamente, a necesidade de facer fluír os recursos, de subvencionar as ex-
portacións ou de comprar aliados políticos por parte dos prestamistas (Perkins, J. 2004). A 
principios dos oitenta, a repentina subida dos tipos de interese e a caída dos prezos interna-
cionais de materias primas levaron a moitos países a unha crise de débeda que hoxe en día 
aínda pesa sobre eles.

Estes países, exhaustos, non puideron seguir pagando aos seus acredores e, igual que fixeron 
Grecia, Irlanda ou Portugal agora, acudiron ao FMI e ao Banco Mundial, en busca de axuda. 
Estas institucións ofrecéronlles novos créditos, para que os países puidesen facer fronte ao 
pago da débeda acumulada, pero a cambio da esixencia de aplicar reformas, privatizacións 
e recortes que, de feito, imposibilitaban garantir o benestar da poboación.

Estes axustes, coñecidos como Plans de Axuste Estrutural, non só implicaron (e seguen im-
plicando) importantes recortes sociais, senón tamén a imposición dun modelo económico 
baseado na apertura dos mercados e na exportación a calquera prezo de materias primas, 
co único obxectivo de conseguir divisas para pagar aos acredores. Lonxe de significar unha 
saída á crise da débeda, estes plans afundiron numerosos países en décadas de empobrece-
mento, aumentaron as desigualdades e supuxeron unha incesante transfusión de recursos 
cara aos seus acredores. Esta mesma lóxica de fuxida cara adiante, en que se dá prioridade 
ao pago da débeda por encima de calquera prestación social, é a que agora se está impon-
do en Europa. 

De feito, o crédito e a débeda son mecanismos fundamentais no desenvolvemento capitalis-
ta. É por iso que historicamente atopamos momentos nos que o endebedamento se produce 
a niveis ou ritmos máis elevados que a capacidade de creación de riqueza, como na actual 
crise europea (Marco, I., Fresnillo, I, 2012). Igual que no Sur, en Europa, os diferentes actores 
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económicos (bancos, empresas, familias e estado) afrontan dificultades para facer fronte ao 
pago da débeda. Pero xa non se trata tan só das dificultades do pago e das medidas que se 
impoñen para asegurar ese pago da débeda, senón de cuestionarse, como o fixeron antes 
dende a sociedade civil nos países do Sur, se esa débeda debe ser en absoluto paga.  

O concepto de débeda ilexítima

Durante décadas, organizacións da sociedade civil e movementos sociais elaboraron diferen-
tes estratexias para abordar unha saída social á tiranía da débeda. No marco das devanditas 
estratexias, chegouse á conclusión de que a necesidade de cancelación da débeda non é só 
unha cuestión de redución da carga que supón o seu pago sobre o orzamento do goberno, 
para liberar recursos para o gasto social. A necesidade de acabar coa débeda é tamén, e so-
bre todo, unha cuestión de xustiza. A débeda externa non só é inxusta porque a través da 
priorización do seu pago aténtase contra o benestar da poboación, senón tamén porque se 
construíu sobre a base de mecanismos inxustos, servindo aos intereses dunhas poucas per-
soas. No corazón desta inxustiza atopamos o concepto de débeda ilexítima. 

A definición do que constitúe unha débeda ilexítima é aínda motivo de discusión entre orga-
nizacións sociais e académicas. Mesmo algúns gobernos como o noregués ou o ecuatoriano, 
e institucións como a UNCTAD, traballaron sobre esta cuestión. Entre todos eles chégase a un-
ha serie de definicións non moi diferentes entre elas (Tarafa, G., Fresnillo, I. 2008). Por exemplo, 
a Comisión para a Auditoría Integral do Crédito Público de Ecuador (CAIC), que realizou unha 
auditoría da débeda ecuatoriana entre 2007 e 2008, argumenta que a débeda ilexítima expré-
sase naqueles créditos contraídos polo Estado baixo condicións inaceptables e que vulnera-
ron os Dereitos Económicos e Sociais, Culturais e Ambientais e deron viabilidade ao refugallo 
ou a apropiación/explotación indebida (vía privatización) dos recursos naturais1. 

O propio Observatorio da Débeda na Globalización2, xunto coa rede Quen debe a Quen?3, 
traballou nunha definición que considera ilexítima toda aquela débeda acumulada por prés-
tamos que, directa ou indirectamente, comprometen a dignidade das cidadás e cidadáns 
ou pon en perigo a coexistencia pacífica entre os pobos. Tal débeda orixínase en acordos fi-
nanceiros que violan os dereitos humanos e civís recoñecidos polos países en todo o mun-

1.  www.auditoriadeuda.org.ec 
2.  www.odg.cat 
3.  www.quiendebeaquien.org
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do, ou que ignoran as normas das leis internacionais que regulan as relacións entre estados 
e entre pobos. Algúns dos fenómenos, mecanismos ou comportamentos que ocorreron a 
través das débedas ilexítimas son a opresión dos pobos, xenocidios, guerras imperialistas, 
corrupción, distribución desigual do benestar, xeración de pobreza, despotismo, interposi-
ción na soberanía e desastres ecolóxicos.

Fronte á deudocracia, a auditoría como exercicio de democracia real

Argumentamos ao comezo do artigo que os procesos de endebedamento levaron aos pobos 
do Sur e tamén no vello continente, a procesos de empobrecemento e incremento das des-
igualdades, a pór o pago da débeda por diante do benestar das poboacións. A esta ditadura 
dos mercados e os acredores, algúns o chamaron deudocracia4. Fronte a esta deudocracia, 
organizacións e redes sociais, entre elas a rede Quen debe a Quen?, expoñen a necesidade 
de levar a cabo auditorías da débeda. 

4.  El concepto Deudocracia se populariza con la aparición del documental ‘Debtocracy’ (Χρεοκρατία) que muestra las causas 
e impactos de la crisis de la deuda en Grecia. www.debtocracy.gr



Redes para transformar a economía. Denuncia e alternativas

Amarante | Madeixa16

Vistas non tanto como un fin en si mesmas senón máis ben como un medio para evidenciar 
con casos reais as irregularidades, irresponsabilidades e ilegalidades que se esconden baixo 
os procesos de endebedamento, as auditorías poden permitir avanzar no camiño cara ao re-
coñecemento da ilexitimidade da débeda. A auditoría exponse por tanto como unha ferra-
menta máis para expor e denunciar as responsabilidades e causas do sobreendebedamento 
ou do endebedamento ilexítimo, unha forma de retirar a máscara dos poderes financeiros 
que realmente moven os fíos das nosas economías e por tanto, das nosas sociedades (Dear-
den, N., 2011).

Nos últimos anos houbo importantes avances nese sentido, que culminan coa Auditoría In-
tegral do Crédito Público realizada en Ecuador o 2008, promovida polo mesmo Goberno. Os 
resultados desa auditoría permitiron pór sobre a mesa numerosas irregularidades e demos-
trar a ilexitimidade de boa parte da débeda de Ecuador, permitindo unha renegociación da 
débeda contraída polo Estado con acredores privados e un aforro de 2.200 millóns de euros 
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máis 6.000 en intereses. Un aforro que se traduciu en recursos para o gasto social. Máis aló 
do caso de Ecuador, movementos sociais en Brasil, Zimbabwe ou Filipinas, entre outros, lo-
graron comezar procesos oficiais ou cidadáns de auditoría.

A aposta da sociedade civil é en calquera caso pola realización de auditorías integrais, que 
analicen tanto os aspectos financeiros do endebedamento, como as consecuencias e im-
pactos sociais, económicos e ambientais resultantes da execución do obxecto do préstamo 
e das condicións impostas para cumprir co desembolso. Neste sentido, requírense audito-
rías multidisciplinares, que inclúan tamén variables sociais, históricas, políticas e ambientais, 
co fin de obter unha visión holística do proceso de endebedamento. Para iso será necesario 
analizar a documentación vinculada cos préstamos, pero tamén realizar análises sobre o te-
rreo de impacto social, económico e ambiental dos proxectos realizados ou dos impactos 
derivados das condicións do crédito. 

A auditoría da débeda en Europa e no Estado español 

Os pasados 24 e 25 de marzo celebrouse en Madrid un Encontro Estatal para promover o pro-
ceso de auditoría cidadá da débeda coa participación de máis de 100 persoas de diferentes 
cidades do Estado español. Iniciouse así o camiño da Plataforma Auditoría Cidadá da Débe-
da (PACD) Non debemos! Non pagamos!5, que propón a realización dunha auditoría como 
un proceso cidadán, aberto a todas aquelas persoas que queiran participar nel. A rede Quen 
debe a Quen? implicouse totalmente no proceso, diluíndose nos comités locais da PACD. A 
auditoría abordará por unha banda o ámbito do Estado español como debedor, xa sexa a 
través da Débeda pública como da Débeda privada susceptible de converterse en pública 
nun futuro e realizarase a nivel estatal, autonómico e local. O proceso de Auditoría terá ade-
mais unha visión integral, analizando non só cuestións económicas e financeiras, senón ta-
mén impactos de xénero, sociais, ambientais, culturais ou políticos. Por outra banda, incluirá 
tamén o papel do Estado español como acredor das débedas doutros países do Sur Global, 
así como das débedas ecolóxicas, sociais, culturais, de xénero, políticas e históricas que acu-
mulamos fronte a diversos pobos.

O obxectivo da Plataforma é principalmente a denuncia e esixencia de responsabilidades dos 
diferentes actores responsables na xeración da débeda, tanto aquí como no Sur, a través dun 

5. auditoria15m.org
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proceso de formación e empoderamento que nos axude a desmontar o discurso oficial e fa-
cer fronte tanto ás medidas de axuste e reformas, como ás falsas respostas á crise. En última 
instancia perséguese o non pago da débeda ilexítima e a restitución ás persoas damnificadas 
pola mesma, así como o xuízo e procesamento dos seus responsables financeiros e políticos. 
Esta iniciativa enmárcase nunha serie de loitas máis amplas que procuran un cambio de mo-
delo social, económico, político e humano que leve o retorno da soberanía para o pobo e a 
creación de espazos de aprendizaxe, democracia participativa e transparencia. 

Acompañando este proceso de auditoría no Estado español, xurden iniciativas moi similares 
en toda Europa. En Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Francia ou o Reino Unido iniciáronse xa 
procesos cidadáns para promover auditorías da débeda. Todas estas iniciativas coordínanse 
no marco dunha Rede Internacional pola Auditoría da Débeda, que tamén estableceu lazos 
de cooperación cos procesos de auditoría que veñen realizando no Norte de África, especial-
mente Exipto e Tunez, así como con outros movementos nos países do Sur. •
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