
Por Nathália Bottino 
Quem, a partir da década de 1990, viu seu país 

atingindo níveis econômicos recordes e pôde des
frutar de consumo desenfreado, crédito fácil e in
cessante compra e venda de imóveis mal acredita 
hoje no que vê pelas ruas. Filas enormes na fren
te de agências de emprego, músicos de rua a cada 
esquina e desabrigados sentados nas pontes com 
copinhos estendidos esperando, um troco, trans
mitem um pouco do que sobrou para a popula
ção. O neoliberalismo, uma nova fase do capita
lismo, iludiu os irlandeses com a ideia do "Tigre 
Celta" - uma alusão aos países asiáticos que obti
veram rápido crescimento econômico a partir da 
década de 1970 e aos Celtas, origem de seu povo 
- mas deixou de herança uma nação endividada, 
que representa um dos maiores dramas do capi
talismo contemporâneo. 

A Irlanda, uma pequena ilha de 4,5 milhões de 
pessoas, tem uma história um tanto dramática: 
passou séculos sob domínio inglês, conquistou a 
independência depois de muitos conflitos e revol
tas e logo teve que enfrentar problemas econômi
cos e sociais no pós-Guerra - inclusive já foi cha
mada de prima pobre da Europa. Geograficamente 
isolado e politicamente separado do Reino Unido, 
o Eire -nome da ilha da Irlanda em sua língua tra
dicional, o gaélico - se recuperava dos estragos 
da Guerra, na década de 1940, apresentando dif i
culdade em praticar o capitalismo doméstico au-
tossustentável, o que, na prática, era uma descul
pa das elites para buscar investimento estrangeiro 
direto. A partir de 1958, o país decide adotar me
didas neoliberais como tentativa de "movimen
tar o capital". Dessa forma, as zonas de comércio 
livre e o regime fiscal permitiram que empresas 
privadas obtivessem quase todo o lucro do país. 

Com a entrada na União Europeia, em 1973, 
a ilha se torna destino estratégico para o capital 
europeu e, graças ao regime de baixa taxa de t r i 
butação dos lucros, abre as portas para as mul
tinacionais, principalmente dos Estados Unidos, 
fazerem a festa. Essas multinacionais passaram 
a utilizar o país como plataforma de exportação 
para toda a Europa, respondendo por 70% das ex
portações irlandesas. Na década de 1990, o inves
timento do "Tio Sam" no Eire superava o investi
mento total no Brasil, Rússia, Índia e China. Uma 
desproporção quando se considera que o país re
presenta apenas 1% da população europeia. 

A abertura do país para o capital estrangeiro 
serviu para que os números da economia do país 
explodissem por certo tempo, mas era óbvio que 
as coisas não terminariam bem. Para Andy Storey, 
professor na Escola de Política e Relações Inter
nacionais da University College Dublin (UCD), a 
opção pelo modelo neoliberal foi algo "evidente
mente maléfico para a população e uma medida 
de puro interesse capitalista daqueles que ditam a 
política". Não é para menos: o modelo gerou pro
dutividade e aumento de salários, mas logo des
moronou. 0 "Tigre Celta", em pouco tempo, se 
tornaria um país com graves problemas econô
micos e sociais gritando por socorro. 

A atuação dos bancos irlandeses nesse jogo 
de interesses foi marcante, já que para que o Es
tado conseguisse expandir seria preciso finan
ciamento. 0 fato de que, na Irlanda, os bancos 
representam um forte símbolo do capitalismo 
somado à participação do país na União Euro
peia proporcionou facilidade de crédito barato 
europeu. Com isso, a Irlanda passou a expandir o 
sistema financeiro e os bancos aumentaram seu 
saldo de 85 milhões de euros para 600 milhões, 

entre 1999 e 2008. O crescimento se deu, basi
camente, em uma bolha de preços de proprieda
des: o investimento no setor, que era de 5°/o em 
1995, passou para 24%, entre 2006 e 2007, e os 
preços das casas quadriplicaram. 

Entre 1998 e 2007, os bancos aumentaram os 
empréstimos em 466%, principalmente, para os 
setores financeiro e imobiliário e os investimentos 
em transporte, saúde e educações foram deixados 
à deriva. E dá-lhe empréstimo para satisfazer seus 
clientes. Os seis principais bancos chegaram a pe
dir 100 bilhões de euros ao estrangeiro, em 2007, 
de acordo com o professor Andy Storey. 

Era muito crédito para pouca população e o re
sultado óbvio: os preços dos imóveis ficaram in 
flacionados e o problema de inadimplência veio à 
tona. 0 próximo passo seria o aumento das taxas 
por parte dos bancos e a redução de créditos. Se
guia-se, então, o ciclo de desaquecimento econô
mico. Em 2008, as famílias estavam endividadas e 
a taxa de desemprego triplicou nos últimos quatro 
anos, atingindo quase 15% da população. 

Como a economia da Irlanda estava sus
tentada pelo crédito barato, ficou vulnerável à 
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oscilação do crédito global. E quando a crise finan
ceira mundial estourou, o acesso ao crédito ficou 
limitado. Para evitar que os bancos fossem à fa
lência, o governo decidiu dar garantia a todos os 
credores e depositantes. Ou seja: ele assumiu as 
perdas dos bancos, chegando quase à falência, 
levando, também, a população para o fundo do 
poço para sustentar essa dívida. 

A situação atual da Irlanda é alarmante. 0 ca
pitalismo praticado no país tem se mostrado um 
dos mais cruéis. 0 setor privado tem obtido van
tagens desde a época de expansão economia e a 
população desempregada e deficiente de políti
cas sociais tem ainda uma dívida com muitos ze
ros nas costas. "A gente percebe que as pessoas 
desenvolveram uma mágoa pelos bancos, elas se 
sentem traídas e sabem que a dívida que o Esta
do contraiu foi por culpa da instituição", desa
bafa Niall Kerrigan, gerente de contas do Banco 
da Irlanda. A emigração tem sido a solução en
contrada por grande parte da população frente 
ao colapso econômico. Kerrigan conta que mui
tos de seus amigos recém-formados em cursos da 
área de construção têm ido para outros países de 
língua inglesa fora da Europa, como Austrália e 
Canadá. A taxa de emigração do país é quase o 
dobro da taxa de imigração, segundo dados da 
Eurostat, organização estatísticas da União Eu
ropeia. "E o baixo índice de população jovem no 
país pode gerar ainda mais problemas no futuro", 
preocupa-se o bancário Niall Kerrigan. 

REAÇÃO DO POVO 
Grécia e Irlanda são dois países que se encon

traram na linha de frente da crise econômica que 
perdura entre os membros da União Europeia. Em 
busca de melhores condições econômicas e so
ciais, os protestos na Grécia, que chegam a reunir 
dezenas e às vezes centenas de milhares de pesso
as, são temas recorrentes na mídia mundial. Mas 
pouco se ouve falar de manifestações na Irlanda. 

As contestações no Eire são pontuais e l i 
mitadas. Já houve marchas pela retirada do 
car tão-saúde e protesto de estudantes contra 
a taxa no ensino superior, por exemplo, mas 
as mobilizações de trabalhadores são raras e 
as manifestações em geral não tomam propor
ções efetivas. "A ação social tem sido decep
cionante por uma série de fatores, incluindo o 
fato de termos uma l iderança sindical conser
vadora, uma mídia condizente com o governo 
e medo e insegurança por parte das pessoas", 
aponta o professor Andy Storey. 

O receio do povo irlandês pode ser explicado 
pela visão pró-capitalista que os anos de "Tigre 
Celta" gerou nas pessoas, defende Aidan Godfrey, 
estudante de sociologia que participou de uma 
manifestação pelas ruas da capital sob o lema 
"não somos propriedade dos políticos e banquei
ros" em maio deste ano. "As pessoas não tinham, 
até então, a necessidade de luta coletiva para al
cançar um nível econômico mais alto e a mensa
gem que ficou é de o que é privado é bom, o que 
é público não presta", conta Godfrey. Para ele, 

logo quando a crise invadiu o país, o povo esta
va despreparado para perceber que o culpado pelo 
estrago causado era o capitalismo. 

Atualmente, com a economia congelada e o 
Estado nas mãos das dívidas contraídas, os irlan
deses não têm para onde correr. Faltam, para eles, 
consciência coletiva e pressão para que o governo 
tome medidas contra a quase eterna dívida con
traída. "Nós ficamos com uma sensação de im
potência. Nós vemos nosso país afundando, mas 
não conseguimos ver uma saída para isso tudo. 0 
estrago causado pela ganância de poucos sobrou 
em nossas mãos", explica Aidan Godfrey. 

Apesar das mobilizações ainda serem inefica
zes no país, a população tem dado indícios de 
que, aos poucos, está acordando para reivindicar 
seus direitos e o que não é de sua responsabilida
de. Um bom exemplo de campanha contra as dí
vidas bancárias contraídas pelo Estado é o Anglo: 
not our debt (Anglo: não é nossa dívida). Trata-se 
de um apelo para que o governo negocie a dívida 
contraída por conta do Anglo Irish Bank (AIB). 

Durante o boom no setor de construção, o 
AIB era uma das melhores fontes de emprésti
mo, devido à facilidade com que concedia crédi
tos de alto risco. Esse procedimento gerou dívi
das multimilionárias quando a bolha imobiliária 
estourou. Para evitar o colapso da instituição, o 
governo irlandês teve que obter financiamen
to externo para garantir as dívidas. 0 pagamen
to inicial foi de 4 bilhões de euros. Em 2009, o 
Estado nacionalizou o banco para impedir que 
ele fosse à falência, o que custou alguns milhões 
de euros para os contribuintes. Em 2011, houve 
uma fusão e o AIB se tornou Irish Bank Reso-
lution Corporation Limited (IBRC) e a dívida se 
transformou em uma bola de neve. 

Até agora, 5 bilhões de euros foram pagos 
pelo governo irlandês. Mas ainda tem muito 
chão pela frente: de acordo com o site da cam
panha, o valor pode chegar a quase 48 bilhões 
em 2031. A manifestação pede a suspensão do 
pagamento das dívidas e a negociação do go
verno com as partes envolvidas, incluindo o 
Banco Central Europeu. As dívidas acumuladas 
pelo banco são, de acordo com os protestan
tes, de responsabilidade de quem apoiou em
préstimos irresponsáveis e não do povo. A pá
gina defende que "esse dinheiro está indo para 
o ralo enquanto poderia estar sendo usado para 
expandir serviços públicos e proporcionar estí
mulo para a economia deprimida". 

O QUE TEM SIDO FEITO? 
É difícil achar uma solução a longo prazo 

para o problema da crise e das dívidas contraí
das. Os governantes apostaram suas fichas nas 
multinacionais instaladas no país, na esperança 
de que elas alçassem o país da crise. Mas a reces
são mundial mandou a estratégia por água abai
xo. De acordo com o professor Andy Storey, as 
medidas tomadas têm sido de envio mais profun
do da Irlanda à recessão, fazendo com que o peso 
da dívida se torne ainda mais insustentável. "Eles 

estão trabalhando para que os detentores de 
bônus recebam seu dinheiro de volta. Então, o 
fato de que as pessoas comuns estejam sofren
do com essas políticas é irrelevante para aqueles 
que ditam as políticas, pois eles servem o setor 
financeiro e não as pessoas", queixa-se Storey. 

Por enquanto, a Irlanda vem apostando as f i 
chas em medidas de austeridade. Corte nos sa
lários e nos subsídios da função pública, redu
ção das pensões e aumento de impostos foram 
algumas das medidas. Enquanto a população so
fre com os baixos salários, ou a falta deles, e as ta
xas altas, as empresas desfrutam de uma das mais 
baixas cargas tributárias da Europa. 

Seguindo na linha da austeridade, no dia 31 de 
maio deste ano, os cidadãos irlandeses participa
ram de um referendo sobre o novo tratado fiscal 
da União Europeia destinado a garantir estabili
dade fiscal para a zona do euro ao impor aos pa
íses regras mais rígidas para o equilíbrio de seus 
orçamentos. 0 tratado foi impulsionado pela Ale
manha e precisa da aprovação de 12 dos 17 paí
ses. A Irlanda foi o único país a levar a decisão a 
referendo e a escolha do povo foi "sim". 

0 resultado positivo do referendo mostra que 
os cidadãos irlandeses deram um voto de con
fiança ao governo. "É como se nós déssemos 
mais uma chance ao governo, mesmo sabendo 
que a culpa de tudo foi dele, pois foi ele quem 
nos estimulou ao consumo desenfreado e à com
pra de imóveis", desabafa Niall Kerrigan. A cam
panha pelo tratado transmitiu à população o re
ceio de ficar sem a ajuda da UE, caso precisem 
de um novo pacote de resgate. 

De acordo com o professor Andy Storey, os 
primeiros passos em direção à recuperação eco
nômica seriam cancelar as dívidas remanescentes 
do AIB e o aumento de impostos sobre pessoas 
com rendimentos elevados. É de igual importân
cia repensar no conceito de banco grande demais 
para falir. Pois, no caso eventuais problemas, ele 
recebe garantias do governo, o que implica em al
tas quantias que afetam as finanças do Estado e, 
por consequência, o bolso dos cidadãos. 

A trajetória do país, cuja independência é re
lativamente recente, que enfrentou uma rápida 
ascensão econômica seguida de uma recessão e 
que tenta agora se reerguer parece estar refle
tida no rosto de cada irlandês: o que se vê nas 
ruas da capital é apatia, talvez resultado das os
cilações políticas e econômicas que os cidadãos 
enfrentaram no último século. Ao mesmo tempo 
em que caminham nas ruas com o rosto ergui
do, sabem que a economia de seu país está que
brada e que algo precisa ser feito para reverter o 
quadro. As famílias parecem desacreditadas no 
governo, mas não se veem atos efetivos contra a 
situação atual: os irlandeses precisam recuperar 
o espírito dos guerrilheiros, aquele sentimento 
do começo do século passado de união, revolta 
e força para que consigam recuperar a autono
mia que foi tirada de suas mãos. 

Nathália Bottino é jornalista. 
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Text Box
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 16, n. 186, p. 35-36, set. 2012.




