
BAB III 

 BAILOUT TROIKA UNTUK IRLANDIA 

 

Troika atau triumvirat merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari tiga badan yaitu 

Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Dana Moneter Internasional yang dibentuk untuk 

mengurusi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Negara-negara di Eropa. Masuk ke 

Negara Irlandia sejak 2010, bersamaan dengan beberapa Negara di Eropa lainnya. Hal ini 

dimulai sejak tahun 2008, beberapa Negara di Eropa mengalami krisis ekonomi.  Namun, 

secara lebih khusus lagi bukan hanya ada 3 lembaga saja yang bergabung dalam troika ini, 

karena Uni Eropa sendiri, memiliki beberapa lembaga khusus yang mengatur stabilitas Uni 

Eropa yang dalam hal ini berkaitan dengan finansial setiap Negara yang bergabung dalam 

Uni Eropa, untuk itu dalam bab tiga penulis akan menjelaskan hubungan antara Irlandia dan 

Troika serta bantuan yang diberikan lembaga ini dalam mengembalikan stabilitas ekonomi 

Irlandia. 

A. Troika Dan Regulasinya  

      Penting untuk kita ketahui terlebih dahulu, apa itu troika, latar belakang 

pembentukannya dan bagaimana regulasinya, dan kemudian bisa kita lihat seberapa 

efektifkah program yang dijalankan Troika dalam menyelamatkan perekonomian sebuah 

Negara yang tengah dilanda krisis. Seperti yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya 

bahwa Troika terbentuk dari tiga lembaga, yaitu Uni Eropa, Bank sentral Eropa dan 

Dana moneter Internasional.  

Dalam system dan regulasinya sesuai dengan Council Regulation (EU) No. 407 / 

2010 yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2010 mengenai pembentukan European Financial 

Stabilisation Mechasim, badan yang mengatur mekanisme stabilisasi finansial Negara 

anggota Uni Eropa, menyebutkan bahwa, dalam mekanismenya Negara yang mengajukan 



permohonan dana bailout harus mengizinkan komisi, Uni Eropa agar dapat merespon 

kordinasi, secara cepat dan efektif dalam menghadapi kesulitan akut oleh Negara anggota. 

Yang akan secara aktif mendapat dukungan bersama dari Uni Eropa dan Dana Moneter 

Internasional.
1
 

“The Member State seeking Union financial assistance shall discuss with the 

Commission, in liaison with the European Central Bank (ECB), an assessment of its financial 

needs and submit a draft economic and financial adjustment programme to the Commission 

and the Economic and Financial Committee”.
2
 

Dalam regulasi yang sama mengenai pembentukan EFSM, juga menyebutkan bahwa 

Negara anggota yang mengajukan permohonan harus berkoordinasi dengan Bank Sentral 

Eropa untuk membuat program dan rencana pinjaman sesuai dengan keadaan ekonomi di 

Negara tersebut. Berikut penulis lampirkan penjelasan singkat mengenai ketiga lembaga yang 

bergabung dalam troika dan hubungan yang dijalin dengan Irlandia. 

 

1. Uni Eropa  

Irlandia bergabung dalam Uni Eropa pada tahun 1973 di tahun yang sama ketika 

Denmark dan Inggris juga bergabung dalam rezim tersebut. Keanggotaan UE terbuka 

bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus 

dipenuhi, yaitu pertama, negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan 

kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, 
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penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan UE (acquis 

communautaires).
3
 

Awal mulanya pendirian Uni Eropa dimulai dari niat beberapa Negara di Eropa 

untuk menghapus hambatan perdagangan di Eropa melalui perjanjian Paris. Proses 

integrasi Eropa bermula dari dibentuknya “Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa” 

(European Coal and Steel Community/ECSC), yang Traktat-nya ditandatangani tanggal 

18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama 

ECSC Treaty adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan 

suatu pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja 

dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Pada saaat itu hanya 

Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis yang menjadi bagian dari 

kelompok ini. Kemudian kelompok yang sebelumnya dikenal dengan nama Masyarakat 

Ekonomi Eropa, setelah perjanjian Machstrict berubah nama menjadi Uni Eropa, 

European Union.  

Sebelumnya, 31 Juli 1961 adalah kali pertama Irlandia mengajukan permohonan 

bergabungnya Irlandia ke dalam European Economic Commision atau disingkat EEC. 

Namun karena dinilai pertumbuhan ekonominya tidak memperlihatkan kemajuan dan 

pengajuan berdasarkan tidak mendukung kepentingan politik dengan Inggris saat itu,
4
 

maka pengajuan untuk bergabung dengan EEC waktu itu di veto oleh Gaulle, presiden 

Perancis. Kemudian diajukan permohonana kedua pada Januari 1967. Permohonan kedua 

juga tetap di blok oleh pemimpin Perancis, yang tidak setuju atas pengajuan keanggotaan 
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Inggris dan Irlandia, namun adanya Treaty of Accession di tahun 1972, negosiasi terus 

dilanjutkan, Mei 1972, Irlandia dikonfrmasi dapat bergabung dengan Irlandia, setelah 

mendapatkan 83% hasil voting.
5
  

Barulah secara resmi bergabungnya Irlandia dengan komunitas ekonomi Eropa 

adalah pada tanggal 1 Januari 1973, yang kemudian saat ini dikenal dengan nama Uni 

Eropa. Menjadi anggota Uni Eropa membantu Irlandia untuk tumbuh dan berkembang. 

Bahkan pada tahun 1970 an sampai 1980 an, petani mampu untuk membangun pasar 

mereka sendiri dan menetapkan harga produk mereka sendiri. Pembangunan sarana 

tranportasi seperti jalanan dan tekhnologi komunikasi berkembang cepat, dan diperbaiki 

melalui dana yang diterima dari Uni Eropa.
6
 

Tokoh – tokoh penting yang membawa Irlandia berjuang untuk bergabung 

dengan European Economy Commission saat itu adalah Dr.Pattrick Hillary beliau 

menjadi menteri urusan luar negeri Irlandia tahun 1969-1972 dan setelah irlandia 

bergabung dengan EU, beliau dipercaya untuk menjadi Vice President-Europe 

Commision for social affairs tahun 1973-1976. Setelah itu beliau menjadi presiden 

Irlandia pada tahun 1976. Sean Morrisey, diberi tanggung jawab membawa misi agar 

Irlandia dapat bergabung dengan Uni Eropa, sebagai Legal Adviser di Kementerian Luar 

Negeri Irlandia. Menjadi perwakilan permanen Irlandia yang pertama kali untuk Uni 

Eropa, Sean P. Kennan. Kemudian nama lain yang menjadi nama-nama negosiator 

terbaik Irlandia di Uni Eropa adalah Christopher P. (Robin) Foguarty, Dennis J Maher, 

James O’ Mahoney, dan Desmond Culligan. Bergabungnya Irlandia tahun itu, di hari 
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pertama, tahun baru 1973, dirayakan semeriah mungkin, dengan berbagai perayaan 

makan siang, upacara penanaman pohon, bahkan Koran nasional Irlandia “Aer Lingus” 

membuat poster kartun yang mendeskripskan perayaan bergabungnya Irlandia dengan 

pasar ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat pada saat itu.
7
 

Ada banyak hal yang diharapkan dan menjadi tujuan bergabungnya Irlandia 

dengan Uni Eropa, manfaatnya antara lain adalah perusahaan – perusahaan Irlandia 

mempunyai akses yang tak terhalang ke pasar dengan lebih dari 500 juta penduduk, 

sekitar 700.000 pekerjaan telah diciptakan di Irlandia selama bertahun tahun 

keanggotaan dan perdagangan telah meningkat 90 kali lipat. Bukan hanya itu investasi 

asing langsung (FDI) di irlandia telah mengalami peningkatan secara dramatis dari  

hanya €16 juta pada 1972 meningkat untuk lebih dari €30 miliar. Warga Irlandia 

memiliki hak untuk bergerak, bekerja dan tinggal secara bebas dalam wilayah anggota 

serikat lainnya. 

Manfaat lain yang didapat dari bergabungnya Irlandia dengan Uni Eropa adalah 

antara 1973 dan 2014, Irlandia mendapatkan lebih dari € 72.5 miliar dari uni eropa. Pada 

saat yang sama, Irlandia juga memberikan kontribusi sekitar €30 miliar untuk anggaran 

uni eropa. Antara 1973 dan 2014 petani Irlandia menerima €54 miliar dari kebijakan 

umum pertanian. Pandangan dan kepentingan Irlandia tercermin dari kebijakan uni eropa 

kepada seluruh dunia.  keanggotaan Uni Eropa telah membantu membawa perdamaian 

dan perjanjian politik di Irlandia Utara melalui dukungan dan program cross-border 

investasi. Bahasa Irlandia menjadi salah satu bahasa resmi yang dipakai di Uni Eropa , 
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yang membantu untuk melindungi Negara dengan  asli bahasa ibu untuk generasi 

mendatang.
8
 

2. Bank Sentral Eropa 

 

Lembaga ini memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan moneter di 

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, yang kemudian disebut sebagai 

Eurozone. Tanggung jawab bank sentral eropa mencakup 16 negara yang menggunakan 

mata uang euro. Langkah pertama dalam dibentuknya Bank Sentral Eropa adalah 

keputusan, yang diambil tahun 1988, membangun sebuah serikat ekonomi dan moneter, 

gerakan modal bebas Eropa, otoritas moneter yang umum dan satu kebijakan moneter di 

wilayah Negara Euro. Bank Sentral Eropa merupakan lembaga resmi Uni Eropa inti dari 

euro system dan Single Supervisory  System.
9
 

Sejak 1 Januari 1999 secara resmi ECB memiliki tanggung jawab mengelola 

kebijakan moneter untuk Uni Eropa, pengelolaan terbesar kedua setelah bank sentral 

milik United States. Eurozone muncul ketika bertanggung jawab atas kebijakan moneter 

ditransfer dari bank sentral nasional dari 11 negara anggota Uni Eropa ke ECB pada 

januari 1999. Kemudian Yunani yang tergabung tahun 2001, slovenia di 2007, siprus dan 

malta di 2008, slovakia pada tahun 2009, estonia di 2011, latvia di 2014 dan lithuania di 

2015. Pembentukan Eurozone sebagai lembaga global baru ,ECB adalah sebuah tonggak 

proses integrasi eropa yang panjang dan rumit. Sementara Irlandia sendiri bergabung 

dengan kawasan euro, secara resmi memakai euro sebagai mata uang Negara sejak tahun 

2002.
10
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Bank Sentral Eropa, telah bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter untuk 

menunjang kebijakan Eropa sejak 1999.Yang tugas utama ECB ini adalah untuk menjaga 

daya beli euro dan stabilitas harga di eurozone .Yang ini terdiri dari yang eurosystem 

oleh ECB dan  bank sentral nasional negara tersebut yang telah mengadopsi euro. Bank 

sentral Irlandia mewakili Irlandia dalam ECB sebagai bagian dari eurosystem. The 

European system of central banks ESCB ini terdiri dari bank sentral nasional semua 

negara anggota UE baik mereka telah memakai euro atau belum sebagai mata uang. 

Eurosystem dan ESCB akan tetap diberlakukan selama Negara tersebut adalah bagian 

dari Uni Eropa walaupun tidak menganut eurosystem.
11

 

3. Dana Moneter Internasional (IMF) 

Pengawasan pre crisis dana moneter internasional sebagian besar 

mengidentifikasi isu yang tepat tetapi tidak meramalkan besarnya resiko yang akan 

kemudian menjadi penting. Pengawasan dana moneter internasional terhadap keuangan 

mata uang euro di daerah pengaturan umumnya berkualitas tinggi, tetapi staf, bersama 

dengan ahli lainnya, gagal membangun dari sistem perbankan yang beresiko di beberapa 

negara. Secara umum, dana moneter internasional bersama dengan pengambil keputusan 

sepakat mengenai  pola pikir Eropa yang berbeda yang mendorong pandangan begitu 

besar di tingkat ketidakseimbangan rekening nasional yang saat ini masih kecil, sehingga 

perlu dikhawatirkan dan itu tiba tiba berhenti tidak dapat terjadi dalam mata uang euro di 

tiap-tiap negara. Namun setelah krisis, pengawasan dana moneter nasional berhasil 

mengidentifikasi banyak kerentanan yang tidak diidentifikasi sebelumnya, mendorong 
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untuk agresif bank penguji dan rekapitulasi, dan menyerukan pembentukan serikat 

perbankan.
12

 

Resiko penularan krisis ini kepada Negara lain menjadi pertimbangan penting 

untuk diperhatikan dengan keputusan ini.  kebijakan dana moneter internasional yang 

luar biasa, karena badan ini diperbolehkan mengakses untuk membiayai sumber daya, 

yang mana mandat awal keterlibatan badan ini, adalah diikuti hanya dengan cara 

biasa.Yang luar biasa pada tahun 2002 kerangka kerja untuk akses sudah dimodifikasi 

untuk memungkinkan akses pembiayaan yang maju pesat, tetapi modifikasi proses 

berawal dari Dana Moneter Internasional proses musyawarah dimana keputusan seperti 

kehati-hatian menerima impor. Pada awal dan sejak aktifnya keterlibatan IMF mungkin 

atau tidak mungkin telah membawa keputusan yang berbeda, tapi itu akan meningkatkan 

legitimasi yang dimiliki pada setiap keputusan. 

Dana Moneter Internasional telah mempertimbangkan kemungkinan memberikan 

pinjaman kepada Negara-negara di wilayah Eropa, tidak pernah menyampaikan bahwa 

seberapa baikkah hal ini dapat merancang program bersama Negara-negara di wilayah 

Eropa, termasuk kondisi kebijakan di bawah kendali lembaga daerah. Dalam keadaan 

program , di mana ada lebih dari satu syarat yang harus diikuti pengaturan troika  di 

mana IMF bekerja dengan komisi eropa dan bank sentral eropa terbukti cara yang efisien 

pada kebanyakan kasus untuk melakukan diskusi dengan otoritas program nasional, 

tetapi dana moneter internasional kehilangan karakteristik kelincahan sebagai manajer 

krisis. Dan karena komisi Uni Eropa bernegosiasi atas nama sebuah asosiasi, Eropa 

Group pengaturan Troika ini berpotensi melakukan penilaian subjektif terhadap tenaga 

teknis, dengan adanya tekanan politik di tahap awal.  
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 Penanganan dana moneter internasional terhadap mata uang euro di wilayah 

krisis mengangkat isu-isu akuntabilitas dan transparansi, yang membantu menciptakan 

kesan bahwa IMF diperlakukan eropa berbeda. Melakukan evaluasi tersebut terbukti 

menantang. Beberapa dokumen pada isu sensitif hanya dibuat di luar biasa, saluran yang 

didirikan;  IEO (Independent Evaluation Office) menghadapi suatu ketidakjelasan yang 

kerangka acuan pada apa yang bisa atau tidak dapat mengevaluasi; dan protokol yang 

tidak jelas jadi modalitas dari interaksi antara staf IEO dan IMF. IMF tidak 

menyelesaikan internal tinjauan melibatkan euro di wilayah dalam dengan program tepat 

waktu, sebagaimana diamanatkan, yang mengakibatkan kehilangan peluang untuk 

menarik pelajaran tepat waktu.  

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa menurut teori actor rasional Allison, 

salah satunya adalah model proses organisasi. Model Proses Organisasi, model ini 

menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses 

mekanistis yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur 

kerja baku (standard operating procedure) yang telah berlaku selama ini. Keputusan 

yang ditetapkan dipandang sebagai hasil organisasi yang telah mempertimbangkan 

tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.  

Mempertimbangkan dari bergabungnya Irlandia kedalam system yang dibentuk 

oleh Uni Eropa memberikan banyak keuntungan, Irlandia diberi banyak kesempatan 

untuk memulai memasarkan produknya secara lebih luas tanpa adanya halangan secara 

geografis, juga penyetaraan nilai tukar, memberikan keuntungan dalam perkmbangan 

ekonomi bagi Irlandia. Namun, seperti yang juga ditegaskan Allison sebagai sebuah 

actor rasional, Negara harus memperhitungkan setiap kebijakan yang diambil dan 

menjadi keputusan Negara tersebut, apakah menguntungkan Negara atau merugikan, jika 



setelah diperhitungkan bahwa dana bailout ini bukan lagi menjadi prioritas bagi Irlandia, 

maka kemungkinan menolak dana bailout yang kedua kalinya sangatlah mungkin.  

B. Bailout dari Troika untuk Irlandia 

             Pada 28 November 2010, Irlandia setuju untuk mengikuti program 

dukungan keuangan Uni Eropa untuk Irlandia yang diberikan Troika. Bantuan ini 

merupakan persyaratan sebagai hasil investasi pada obligasi Irlandia agar tidak 

meningkat dan tidak berkelanjutan. Membatasi kemampuan Negara untuk meminjam. 

Tujuan dari program Troika ini adalah untuk mengatasi kelemahan sector keuangan dan 

menempatkan ekonomi Irlandia pada jalan pertumbuhan berkelanjutan, keuangan dan 

untuk menstabilkan keuangan masyarakat agar terciptanya lapangan pekerjaan. 

Sementara melindungi rakyat miskin dan yang paling rentan. Dukungan ini juga 

diperlukan guna memelihara stabilitas mata uang euro di daerah dan Uni Eropa secara 

keseluruhan.  

Sejak 2011 sampai dengan akhir 2013, Uni Eropa dan International Monetary Fund, 

memberikan bantuan modal kepada Irlandia. Pada Desember 2013, Irlandia telah sukses 

menyelesaikan program pinjaman modal Troika, dengan sebagian besar kebijakan kondisi 

dibawah program substansial bertemu dengan kepercayaan investor yang berdaulat dan bank-

bank. Irlandia adalah subjek post program surveillance (PPS) yang dalam bahasa indonesia 

dimaksudkan Negara yang dalam pengawasan atau pengamatan setelah program pinjaman 

berakhir, sampai dengan setidaknya 75% dana pinjaman berhasil dikembalikan. Kecuali salah 

satu pembayaran awal,  pengawasan ini setidaknya akan tetap berlangsung sampai 2031, 

tujuan pengawasan ini adalah untuk mengukur kapasitas Irlandia untuk mengembalikan 

pinjaman kepada EFSM, EFSF, dan pemberi pinjaman bilateral. 



Secara keseluruhan program Uni Eropa, IMF dan Bank Sentral Eropa ini memberikan 

dukungan finansial bagi Irlandia dengan memberikan sejumlah 85 miliar euro. Irlandia 

diberikan sebesar 17.5 miliar dari sumbernya Negara nya sendiri (dana cadangan pensiunan 

Irlandia). Sisanya 67,5 miliar euro , diberikan oleh pihak luar Eropa yaitu European Financial 

Stability Facility (EFSF) sebesar 17,7 milliar, European Financial Stabilisation Mechanism 

(EFSM) sebesar 22,5 milliar, dan IMF senilai 22,5 milliar euro.  Dan 4.8 milliar Euro berasal  

dari dana pinjaman bilateral yang terdiri dari Inggris memberikan pinjaman 3,8 milliar euro, 

Swedia memberikan pinjaman 0,6 milliar euro, kemudian Denmark 0,4 milliar euro. 

Gambaran peminjaman ini juga sudah sesuai dengan keadaan yang dijelaskan dalam surat 

program atau nota kesepahaman, memorandum ekonomi, dan kebijakan keuangan dan teknis 

dalam MoU.
13

 

Dana bailout untuk Irlandia dari troika diatur dalam sebuah nota kesepahaman yang 

kita kenal sebagai MoU, dengan nama program yaitu The Economic Adjusment Programme 

for Ireland. Di dalam pemberian bailout ini dirangkai beberapa tujuan untuk memperbaiki 

perekonomian Irlandia, diantaranya adalah tujuan program penyesuaian ekonomi yang 

ditujukam untuk penguatan langsung dan kompherensif, pertama perbaikan sector perbankan 

penyesuaian fiscal untuk memulihkan kelestarian sumber daya keuangan. Kedua penyesuaian 

fiscal untuk mengembalikan sumber daya keuangan terjadi koreksi dengan deficit yang 

berlebihan di tahun 2015. Ketiga, Reformasi growth enhancing, khususnya orang-orang 

pasar, untuk memungkinkan penguatan ekonomi Irlandia yang berkelanjutan.
14
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Pembayaran yang dilakukan Irlandia, juga sangat baik sehingga dan bailout dari 

program ini dengan cepat membantu Irlandia bangkit dan dapat dikembalikan dengan waktu 

yang lebih cepat tanpa harus diberikan bailout tambahan. Sampai dengan Juli 2012, Irlandia 

sudah menerima suntikan dana sebesar €63 milliar yang masuk kedalam system Bank 

Irlandia.
15

  

Skema Pencairan Dana Pinjaman EFSM untuk Irlandia
16

 

JUMLAH JATUH TEMPO PERMINTAAN PENCAIRAN 

€ 0.8 milliar 10 tahun 18 Maret 2014 25 Maret 2014 

€ 1 milliar 15 tahun 23 Oktober 2012 30 Oktober 2012 

€ 2.3 milliar 15 tahun 26 Juni 2012 3 Juli 2012 

€ 3 milliar 20 tahun 27 Februari 2012 5 Maret 2012 

€ 1.5 milliar 30 tahun 9 Januari 2012 16 Januari 2012 

€ 0.5 milliar 7 tahun 29 September 2011 6 Oktober 2011 

€ 2 milliar 15 tahun 22 September 2011 29 September 2011 

€ 3 milliar 10 tahun 24 Mei 2011 31 Mei 2011 

€ 3,4 milliar 7 tahun 17 Maret 2011 24 Maret 2011 

€ 2 milliar 25 tahun* 5 Januari 2011 12 Januari 2011 

€ 1 milliar 19 tahun* 5 Januari 2011 12 Januari 2011 

€ 2 milliar 13 tahun* 5 Januari 2011 12 Januari 2011 
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⃰ Tanggal jatuh tempo yang asli dari pinjaman € 5 milliar EFSM diambil tanggal 5 Januari 

2011 dan di cairkan tanggal 12 Januari 2011 ke Irlandia yang di bagi dalam tiga bagian, hal 

ini sesuai dengan peraturan keputusan Dewan Uni Eropa 2013/313/EU.  

Seperti yang terlihat dalam tabel, walaupun persetujuan bailout dimulai sejak 2010, 

dan dana sebesar €85 milliar  diprogram untuk pelaksanaan penguatan ekonomi Irlandia 

dalam jangka waktu 2010-2013. Akan tetapi pencairan dana terakhir dari EFSM jatuh pada 

Maret 2014.  

Pada tanggal 14 November 2013, Eurogroup menyatakan bahwa Irlandia economic 

adjustment program sudah berhasil dan Irlandia bisa mengakhiri program pada akhir tahun.
17

 

Menurut Joint Committee of Inquiry krisis yang terjadi pada Irlandia di tahun 2008 terdapat 

dua krisis, yaitu krisis perbankan dan krisis fiscal, yang mana keduanya disebabkan langsung 

oleh empat hal yaitu, perbankan, regulasi, pemerintahan dan Eropa.
18

 

Metode pembayaran NAMA untuk transfer pinjaman sebagai berikut. Pemerintah 

mengeluarkan jaminan hutang sebelumnya  30.2 miliar ( 95 % ), yang mana lembaga yang 

berpartisipasi dapat agunan untuk meminjam dari ECB. Metode lainnya adalah dengan 

mengeluarkan hutang subordinasi yang tidak dijamin sebesar 1.6 miliar ( 5 % ), yang dapat 

diganti berdasarkan kinerja finansial NAMA 
19

 

Di 2009 dan 2010, itu disampaikan kepada pemerintah bahwa bantuan IMF tersedia, 

jika diperlukan. Mantan wakil direktur, IMF, Ajai Chopra, menyatakan bahwa IMF berada di 

formal kontak dengan otoritas Irlandia setidaknya dalam dua kesempatan berbeda, di 2009 

dan 2010. Namun, ia berkata ini tidak dapat diartikan sebagai memberikan tanda pada IMF 
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seperti  menyatakan bahwa “kami butuh bantuan pemerintah untuk masuk ke dalam 

program”. 

Jika IMF tidak "mendesak" pemerintah, baik yang otoritas Irlandia terlibat dengan 

saran. Seperti Kevin Cardiff mengatakan: "Kemudian pada tahun 2009, saya percaya ada 

petunjuk di Washington, mungkin juga di Dublin, yang, Anda tahu, IMF akan tersedia jika 

kita ingin mereka. Pada saat itu, Menteri memberikan instruksi yang cukup kuat untuk saya 

dan orang lain bahwa kita tidak terlibat dengan saran itu, tetapi sebagian karena krisis 

perbankan berarti Anda harus mengisi kesenjangan likuiditas dan kesenjangan likuiditas bank 

besar sekali. Modal merupakan masalah yang lebih rendah likuiditas adalah gap yang sangat 

besar. Dan benar-benar membutuhkan senjata dari bank sentral untuk melakukan itu. 

Sekarang, pada tahun 2009 dan ke 2010, kami tidak punya masalah mendapatkan dana bagi  

Pemerintah, yang adalah apa yang menyediakan IMF. 

Namun, pertimbangan memasuki program tidak hanya ekonomi saja menjadi "bailout/ 

ditebus" memiliki implikasi yang lebih luas bagi negara, seperti mantan Chief Executive, 

NTMA, Michael Somers berdasarkan kesaksiannya di depan Komite Bersama: "Saya tidak 

pernah berpikir bahwa itu akan terjadi.yang dimaksud adalah, salah satu mimpi buruk bagi 

kita selama bertahun-tahun karena saya bertanggung jawab untuk akhir, selama bertahun-

tahun IMF merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan. Sebenarnya karena kami akan 

menulis memo kepada Pemerintah mengatakan kepada mereka untuk memotong kembali 

pada pengeluaran mereka. IMF seperti hantu yang mengangkat kita "Dengar, jika Anda tidak 

berperilaku sendiri dan mendapatkan keuangan Anda di bawah kontrol, hal berikutnya adalah 

kita akan memiliki IMF di sini menjalankan pertunjukan bagi kita." Jadi, bagi saya, saya 

merasa itu penghinaan utama sebenarnya bagi kita, sebagai negara, untuk memiliki IMF 

datang untuk menjalankan pertunjukan bagi kita. 



Pada awal 2010, Bank Sentral, melalui proses Prudential Capital Adequacy Review 

(PCAR), mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk sekitar € 10,9 miliar kebutuhan modal 

untuk Lembaga Covered. NAMA melanjutkan dalam mentransfer pinjaman dari Lembaga 

Covered dan sejauh mana diskon menjadi jelas, persyaratan modal untuk beberapa bank 

meningkat. Antara Oktober 2008 dan Mei 2010, Lembaga Covered mengeluarkan 174 

jaminan obligasi, nilai total sebesar € 61,2 miliar atau, rata-rata, € 400 juta per masalah. 

Penasihat Khusus untuk kemudian Menteri Keuangan Brian Lenihan, Alan Ahearne, 

menjelaskan bahwa efek dari perkembangan ini adalah bahwa, pada 2010, bank-bank Irlandia 

menerima arus masuk dari "setengah miliar seminggu" dan "sehingga dana setidaknya telah 

stabil ". 

Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa: "jelas mereka tidak akan mengumpulkan 

cukup dana pribadi melebihi cliff, dan oleh karena itu Eurosystem, ECB dan Bank Sentral 

Irlandia harus membantu sementara, tetapi jika mereka memiliki, di bulan-bulan berikutnya 

diikuti, mereka akan terus menerbitkan obligasi dan dana, dan mereka sudah akan bisa 

melunasi" 

Di tengah pertimbangan dan diskusi, berkembangnya spekulasi publik pada bagian 

dari media untuk memungkinkan masuknya Irlandia ke program bailout. pernyataan publik 

pada bagian dari dua Menteri Kabinet pada akhir pekan 13-14 November 2010 yang 

menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mencari bantuan keuangan dari Troika, diikuti oleh 

intervensi dari Gubernur Bank Sentral Patrick Honohan pada 18 November 2010. saran ECB 

dalam hal masuk ke program Uni Eropa-IMF sudah jelas, langsung terikat dengan kondisi 

mereka telah digariskan dalam korespondensi, dan ada konsekuensi bagi yang melanggar. 



ECB memiliki alasan dan saya tidak mengatakan bahwa mereka salah dari sudut pandang 

mereka, tentu saja, tapi pandangan mereka jelas merupakan titik tekanan yang penting.
20

 

Kevin Cardiff menyimpulkan isi negosiasi Troika untuk Komite Bersama: "Pada area 

lain dari negosiasi dengan mitra eksternal, kami berusaha keras untuk mendapatkan 

kesepakatan terbaik untuk Irlandia dan, memang, kami mencapai beberapa kemenangan yang 

cukup besar. Pertama, tidak ada ancaman bagi sistem pajak perusahaan kami, di mana banyak 

pekerjaan tergantung dan bergantung; ada persyaratan agunan untuk pinjaman, adopsi, grosir, 

dari rencana empat tahun Irlandia - rencana pemulihan nasional; kesepakatan angka Irlandia 

untuk penyesuaian fiskal, sehingga tidak ada penambahan front-loading dari penyesuaian 

fiskal luar angka-angka yang sudah diumumkan oleh Pemerintah Irlandia. Di beberapa titik, 

kami mendapat tahun tambahan untuk membuat penyesuaian fiskal yang diperlukan secara 

keseluruhan. Kami mendapat tacit - sayangnya tidak eksplisit, tapi diam-diam - komitmen 

ECB untuk terus mendukung sistem perbankan dan kami mendapat pendekatan untuk 

deleveraging bank, yang mungkin nantinya menyelamatkan kita beberapa miliar”
21

 Pada 

akhirnya, Kabinet bertemu pada tanggal 27 November 2010 dan sepakat untuk memasukkan 

'Uni Eropa-IMF program bantuan keuangan.
22

 

Program Troika terdiri dari dua bagian yang berbeda, Satu bagian, Program untuk 

Pemulihan Sistem Perbankan, ditangani dengan restrukturisasi perbankan dan reorganisasi 

yang melibatkan dukungan dengan nilai sekitar € 35 miliar. Program ini sebesar intensifikasi 

langkah-langkah sudah diadopsi oleh Pemerintah. Ini disediakan untuk perampingan 

fundamental dan reorganisasi sektor perbankan agar hal itu akan menjadi proporsional 

dengan ukuran ekonomi. Tujuannya, sebagaimana tercantum dalam Program Troika, adalah 
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bahwa lembaga keuangan akan dikapitalisasi dengan standar internasional tertinggi dan, pada 

waktunya, akan berada dalam posisi untuk kembali ke sumber pasar normal pendanaan. 

Bagian kedua dari Program Troika ditangani dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural 

sebesar beberapa €50 milliar dukungan selama periode 2011 - 2014 dengan potensi ini untuk 

diperpanjang untuk subjek tahun tambahan. Ecofin mengakui analisis Komisi Uni Eropa yang 

satu tahun lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai target defisit 3%.
23

 

Gambar 3.1.Penggunaan Dana dibawah program Troika
24

 

 

Seperti yang dapat dilihat dalam tabel, Program Troika menyetujui rencana 

penyesuaian anggaran Pemerintah €15 miliar selama empat tahun berikutnya (2011-2014) 

dan komitmen untuk €6 milliar front-loading penyesuaian fiskal dan tindakan lainnya pada 

tahun 2011.Berikut ini adalah ringkasan dari Rencana Pemulihan Nasional yang telah 

dipersiapkan oleh Pemerintah pada tahun 2010 

1. Penyesuaian fiskal keseluruhan € 15 miliar untuk memenuhi target defisit 3% pada 

tahun 2014 

2. Penyesuaian melibatkan € 10 miliar pada penghematan pengeluaran dan € 5 miliar 

pendapatan pajak tambahan. 

3. 40% atau € 6 milliar penyesuaian keseluruhan yang akan dibuat pada tahun 2011. 
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4. Defisit akan dikurangi menjadi 9,1% dari PDB pada tahun 2011 dan di bawah 3% 

pada tahun 2014. 

5. Rasio hutang terhadap PDB mencapai puncaknya pada 102% pada tahun 2013 dan 

jatuh ke 100% pada tahun 2014. 

6. Tidak ada perubahan tarif pajak korporasi 12,5%. 

Pemerintah baru, terpilih pada bulan Maret 2011, berusaha untuk mengubah syarat 

tertentu dari Program Troika dengan kesepakatan dengan Mitra Troika. Perubahan ini 

menyebabkan suku bunga berkurang dan perpanjangan jangka waktu kredit dengan tambahan 

7 tahun, mengurangi biaya pelayanan utang periode yang lebih lama. Pada bulan September 

2011, Pemerintah dinegosiasikan beberapa perubahan pada Program Troika bantuan sebagai 

berikut: 

1. Memorandum of Understanding telah diubah untuk memungkinkan inisiatif 

pekerjaan, pemulihan upah minimum dan ketentuan yang ada pinjaman lebih lanjut akan 

ditransfer ke NAMA 

2. Tingkat bunga adalah dirundingkan kembali, sehingga menimbulkan penghematan 

yang signifikan. Penghematan tahunan berdasarkan penarikan penuh dari € 45 milliar tersedia 

dari pinjaman Uni Eropa dan bilateral diperkirakan pada saat itu menjadi antara € 900 juta 

dan € 1,2 milliar
25

 

Patrick Honohan, "berikutnya adalah perbaikan yang cukup besar dalam hal 

pembiayaan, paling tidak melalui penurunan suku bunga Uni Eropa dari tingkat awal sekitar, 

5,82% per tahun menjadi 3 atau 4% pertahun dan perpanjangan jatuh tempo pinjaman dari 

hanya 7 tahun menjadi sekitar 15 tahun dan kemudian melalui hati-hati dirancang pengaturan 
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keuangan di seluruh likuidasi IBRC, terutama yang disebut promissory pertukaran catatan. " 

Dia lebih jauh diuraikan:" perbaikan ini, dikombinasikan tentu saja dengan kepatuhan dekat 

dengan target anggaran dalam tiga tahun berikutnya, memungkinkan pemerintah untuk 

mengambil keputusan untuk keluar dari program jadwal pada akhir 2013. 

Disepakati dalam 'Memorandum of Understanding antara Komisi Eropa dan Irlandia, 

yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral Irlandia dan Komisi 

Eropa, bahwa pelaksanaan langkah-langkah di bawah Program Troika akan dipantau 

menggunakan kriteria berkelanjutan kinerja, target indikatif dan tolak ukur struktural dan 

dengan cara tinjauan Program kuartalan sesuai dengan persyaratan di bawah Prosedur Defisit 

berlebihan (EDP). Ada total 12 laporan. Laporan terakhir bertanggal Desember 2013. Kondisi 

membaik perlahan Program terus. Pada bulan Juli 2012, Irlandia kembali memasuki Obligasi 

Pasar Internasional.
26

 

 Pemerintah Irlandia keluar dari Program. Irlandia menjual lebih dari € 5 miliar utang 

pemerintah jangka panjang, dengan tingkat bunga 5,9% untuk obligasi 5 tahun dan 6,1 % 

untuk obligasi 8 tahun pada penjualan.Pada Desember 2013, setelah tiga tahun pada 

dukungan kehidupan keuangan, Irlandia akhirnya meninggalkan program bailout Uni Eropa / 

IMF, meskipun mempertahankan utang € 22,5 milliar untuk IMF, pada bulan Agustus 2014, 

pelunasan awal € 15 miliar sedang dipertimbangkan, yang akan menyelamatkan negara € 375 

juta dalam biaya tambahan.
27

 Troika setuju untuk keluar dari Program pada 14 November 

2013 tanpa perlu diatur fasilitas pencegahan. IMF, dalam siaran pers tanggal 19 Desember 

2013, berkomentar bahwa Irlandia telah "menarik kembali dari krisis perbankan sangat 

mendalam, secara signifikan meningkatkan posisi fiskal, dan memperoleh kembali akses ke 
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pasar keuangan internasional. Joint Commite percaya bahwa ada defisit demokrasi yang 

serius ketika datang ke akuntabilitas ECB dalam hal keputusan signifikan yang diambil oleh 

Pemerintah Irlandia yang terlibat langsung dalam selama periode diselidiki. 

 

1. Penerimaan Bailout pertama oleh Irlandia  

 

Tanggal  21 November 2010 Irlandia resmi meminta bantuan keuangan dari  Uni 

Eropa,  negara-negara  anggota kawasan  euro dan  Dana  Moneter Internasional (IMF). 

Sebuah misi bersama dengan  anggota dari Komisi Eropa, IMF dan Bank  Sentral Eropa 

(ECB) pada tanggal 28 November mencapai kesepakatan di tingkat staf  dengan otoritas  

Irlandia pada  paket kebijakan  yang  komprehensif untuk  periode 2010-2013. Perjanjian ini 

secara resmi diadopsi pada tanggal 7 Desember 2010 di pertemuan Eurogroup / ECOFIN di 

Brussels.
28

 

Bantuan  Ekonomi Program Penyesuaian untuk  Irlandia mencakup  paket 

pembiayaan bersama yang berjumlah €85.000.000.000 dengan kontribusi dari Uni  

Eropa (€22.500.000.000),  Negara  Anggota kawasan  euro €17.700.000.000,  

kontribusi bilateral dari  Inggris (€3,8  milyar),  Swedia (€600.000.000)  dan  Denmark 

(€400.000.000) serta dana dari IMF (€22.500.000.000). Selain itu, ada kontribusi Irlandia 

melalui  penyangga kas Treasury  dan  investasi dari Dana  Cadangan Pensiun Nasional.
29

 

Target fiskal ditetapkan dalam program telah dipenuhi dan pemerintah telah 

diuntungkan dari sejumlah perkembangan. Pertama, telah terjadi penyesuaian besar untuk 

pembiayaan program. Desain awal dari program memperkirakan € 45 miliar dana yang 
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disediakan oleh Uni Eropa membawa margin keuntungan sekitar 300% dan memiliki jatuh 

tempo rata-rata 7,5 tahun.
30

 

Kedua, pengaturan dimasukkan ke dalam tempat untuk rekapitalisasi Anglo Irish 

Bank telah dinegosiasi ulang. Pengaturan ini telah diperlukan pembayar pajak Irlandia untuk 

menyediakan bank dengan surat pembayaran sebesar € 3,1 miliar per tahun (sekitar 2 persen 

dari PDB) selama dekade berikutnya terutama untuk memungkinkan Bank untuk membayar 

hutang ELA nya Pada bulan Februari tahun 2013, Anglo dilikuidasi dan Bank Sentral adalah 

kompensasi untuk pinjaman ELA  dengan pemberian obligasi pemerintah. ECB Governing 

Council memiliki diperlukan bahwa obligasi pemerintah tersebut dijual kepada sektor swasta 

secara bertahap dari waktu ke waktu, sehingga penggantian surat promes dengan obligasi ini 

tidak berubah utang publik Irlandia. Namun, pengaturan baru tidak muncul untuk 

memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam kaitannya dengan berurusan dengan beban yang 

dihasilkan oleh keputusan untuk menyelamatkan Anglo Irish dan Irish Nationwide. 

Pelaksanaan sisi fiskal dari program sudah baik, dengan target belanja terpenuhi. 

Sementara ini mencerminkan baik pada pemerintah saat ini dan pada layanan sipil Irlandia, 

disiplin di belanja telah ditegakkan oleh kebutuhan untuk memenuhi target troika. Misalnya, 

pengeluaran kesehatan dan kesejahteraan sosial secara konsisten berjalan di depan target 

tetapi target belanja secara keseluruhan telah terpenuhi karena penyesuaian telah dibuat di 

tempat lain. Hal ini mungkin tidak mungkin bahwa jenis pengeluaran disiplin bisa 

dipertahankan di luar program formal.  

Beberapa bulan setelah perjanjian Uni Eropa-IMF, sentimen pasar terhadap utang 

Irlandia memburuk. Dengan situasi di Yunani menuju default berdaulat, investor khawatir 

bahwa Irlandia akan kerjasama antara negara-negara lain yang kemudian akan gagal. Namun, 

dari Agustus 2011 dan seterusnya, Status Irlandia sebagai kisah sukses ketimbang diantara 
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negara-negara-utang yang tinggi Eropa telah tercermin dalam perbaikan secara bertahap 

dalam sentimen pasar terhadap utang negara . 

Selain itu ketidaksiapan system euro juga sedikit banyak mempengaruhi kesulitan, 

Uni Eropa mengatasi krisis keuangan ini, sehingga menimbulkan efek domino di regional 

eropa. dalam serikat moneter, anggota menghasilkan utang dalam mata uang yang tidak bisa 

mengeluarkan itu; situasi ini tidak terjadi di negara-negara dengan bank sentral mereka 

sendiri, sehingga ada kemungkinan lebih tinggi likuiditas suatu masalah di negara-negara 

yang berbagi mata uang bersama. Masalah likuiditas bisa berubah menjadi masalah 

solvabilitas di masa resesi karena jatuh pendapatan pajak dan peningkatan belanja 

pemerintah, yang menghasilkan peningkatan defisit publik.
31

 Selain itu, keputusan Presiden 

ECB, Mario Draghi, pada September 2012, menyatakan bahwa bank sentral akan bersedia 

untuk membeli utang diperlukan untuk mengurangi premi risiko dari negara diwilayah Uni 

Eropa, meringankan kecemasan di pasar.
32

 

Ada sejumlah liku-liku sepanjang jalan. Beberapa perkembangan positif  Irlandia 

tercermin secara spesifik, seperti kembali ke pertumbuhan, pernyataan Juni 2012 dari menteri 

keuangan bahwa beban utang terkait bank Irlandia harus dikaji ulang dan renegosiasi 

berikutnya di Februari 2013 dari utang terkait Anglo Irish dan Nationwide. Faktor lain 

tercermin perkembangan zona euro seperti pengenalan program LTRO pada akhir 2011 dan 

pidato berjudul “everything” oleh Mario Draghi dan Transaksi Moneter Outright (OMT) 

Pengumuman pada tahun 2012. 

Pada pertengahan 2013, tingkat utang negara Irlandia ini telah kembali ke tingkat 

sebelum krisis dan negara memiliki mengeluarkan sejumlah obligasi jangka panjang yang 

lebih baik dari upaya penggalangan dana ini berarti bahwa Irlandia memiliki kas yang cukup 
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di tangan untuk membiayai defisit anggaran dan pemutaran obligasi hingga akhir tahun 2014. 

Ini berarti Irlandia hampir secara resmi keluar dari program Uni Eropa-IMF, sebuah 

pembangunan yang cenderung menghasilkan berita utama baik di seluruh Eropa. Namun, 

Situasi ekonomi Irlandia tetap genting dan negosiasi perjanjian pencegahan dengan 

Stabilisasi Mekanisme Eropa/ EFSM serta mendirikan isu untuk tetap adanya pengawasan 

dari ECB kemungkinan tetap ada, sehingga program persyaratan semacam kemungkinan 

akan tetap menjadi pertimbangan bagi pembuatan kebijakan Irlandia sampai beberapa tahun 

kedepan.
33

 

2. Penolakan Bailout kedua oleh Irlandia. 

Defisit anggaran Irlandia masih diproyeksikan menjadi sekitar 7,3 persen dari PDB 

pada tahun 2013. Uni Eropa memproyeksikan bahwa defisit akan menurun menjadi 4,3 

persen pada 2014 dan 2,1 persen pada tahun 2015, oleh yang waktu anggaran utama 

diproyeksikan mencatat surplus sebesar 3 persen. perbaikan ini sebagian mencerminkan 

lanjut direncanakan konsolidasi fiskal tetapi mereka juga bergantung pada proyeksi yang 

nyata pertumbuhan PDB akan kembali  

Untuk masing-masing negara di kawasan euro, perkiraan resmi telah memproyeksikan 

kembali secara bertahap ke pertumbuhan ekonomi yang sehat untuk beberapa tahun, hanya 

untuk memiliki pemulihan diperkirakan akan terus tertunda. Dalam kasus Irlandia, namun 

ada alasan yang agak lebih besar untuk optimis. Mungkin mengejutkan, ekonomi Irlandia 

dipercaya keluar pada akhir 2010, tepat saat perjanjian Uni Eropa-IMF telah ditandatangani. 

Setelah terus menurun sejak awal 2008 dan seterusnya, perekonomian mencatat tentatif 

pertumbuhan pada 2011 dan 2012, dengan PDB tumbuh 1,4 persen dan 0,9 persen masing-

masing. Lapangan Pekerjaan dan, yang telah jatuh 18 persen dari level puncaknya, mulai 
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meratakan keluar pada tahun 2011 tapi belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang 

signifikan ke 3 persen di tahun-tahun mendatang.
34

 

 

Tabel 3.3. Real GDP Irlandia (GDP dalam Milliar euro)
35

 

 

 

Tabel. 3.2. Individu yang Bekerja (individu dalam juta)
36

 

 

Peningkatan yang terjadi sementara ini tidaklah menyimpulkan bahwa semuanya 

sudah selesai dengan program bailout. Banyak hal telah meningkat, namun setelah perbaikan 

di bidang fiscal terjadi muncul masalah internal Irlandia dengan warga Negara nya, Irlandia 

harus terus berbenah demi kesejahteraan rakayat agar terus dapat menumbuhkan ekonomi, 

bukan hanya perbaikan perbankan, namun juga bisa mengurangi pajak untuk warganegara 

dan peningkatan lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi terus berjalan baik. 
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 Hal ini sebagian mencerminkan keadaan tertekan pasar tenaga kerja tetapi juga 

mencerminkan fakta bahwa perekonomian Irlandia relatif fleksibel. Misalnya, Venn  

melaporkan bahwa Irlandia memiliki skor lebih rendah pada Indeks Perlindungan Tenaga 

Kerja OECD daripada kawasan euro lainnya negara anggota dan Bank Dunia telah secara 

konsisten peringkat Irlandia yang lebih tinggi dalam indeks Bisnis-nya Melakukan dari 

anggota lain dari euro.  

Keberhasilan relatif Irlandia dalam mendapatkan kembali daya saing dan 

mempertahankan pertumbuhan ekspor di kondisi sulit dalam beberapa tahun terakhir dapat 

dianggap sebagai argumen yang mendukung tema ditayangkan oleh pejabat Komisi Eropa 

dan politisi senior Eropa: penyesuaian Itu kontraksi fiskal dapat lebih mudah jika tenaga kerja 

dan produk pasar yang lebih fleksibel. 

Sementara politisi Irlandia harus mengambil sebagian besar kesalahan untuk biaya 

kepada publik mereka dari bailout bank, tindakan ECB ditambahkan ke biaya publik. 

Meskipun bukan merupakan bagian resmi dari program ini, itu secara luas dipahami bahwa 

ECB bersikeras bahwa semua kreditur obligasi senior di bank-bank Irlandia harus dibayar 

dan mengancam untuk menarik likuiditas mendukung dan \ atau secara signifikan 

meningkatkan biaya dana ini. Pada saat itu, kebijakan implisit ECB adalah bahwa tidak ada 

bank harus diizinkan untuk gagal di kawasan euro karena takut bahwa peristiwa seperti itu 

bisa membuktikan menjadi  Lehmans Brother lainnya.  

Kebijakan membayar semua kreditur ditentang dalam negosiasi dengan IMF dan 

pemerintah Irlandia (yang telah terlambat mengakui tidak harus mencoba untuk 

menyelamatkan semua bank yang kreditur) tetapi dengan otoritas Eropa menyediakan 

sebagian besar program uang dan Irlandia tergantung pada dukungan likuiditas ECB untuk 

mempertahankan operasi sehari-hari bank, posisi ECB menang. Yang penting, ECB tidak lagi 

bersikeras bahwa semua kreditur bank yang akan dilunasi. Untuk melihat bahwa ECB 



sekarang diam-diam mengakui pendekatan yang diambil untuk kreditur bank Irlandia tidak 

satu yang dapat diterapkan lebih luas. Semua mengatakan, sementara pihak berwenang 

Irlandia tidak membantu diri mereka sendiri, dengan tidak adanya pendekatan setuju untuk 

Resolusi Bank, kawasan euro di bagian akhir dari dekade terakhir tidak membuktikan 

menjadi tempat yang baik untuk memiliki krisis perbankan. 

Bahkan secara singkat dampak bailout ini begitu mengejutkan untuk system politik di 

Irlandia. Pemerintah mencoba dengan segala cara untuk menghindari meminta bantuan 

eksternal. Anggota zona euro menawarkan bantuan keuangan Namun Brian Cowen ingin 

menghindari reformasi paket dengan kreditur, yang paket sebenarnya persyaratan bailout 

Mekanisme disetujui oleh Uni Eropa. Brian Cowen harus meninggalkan posisi pertamanya 

karena takut tuntutan bantuan terkait. Pada 22 November 2010, oleh-Perdana Menteri 

Irlandia mengumumkan bahwa pemerintah harus meningkatkan pajak dan menurunkan biaya 

ke tingkat diterima. Irlandia harus ditalangi pada bulan November 2010 untuk 85 miliar Euro 

dengan IMF dan Uni Eropa untuk mendukung sektor perbankan. Setelah menerima bailout 

IMF-Uni Eropa, pemerintah Irlandia tenggelam, meninggalkan Perdana Menteri posisi yang 

tidak berkelanjutan. Menurut sebuah jajak pendapat di Irlandia, bailout mencapai sejarah 

minimum dengan hanya 8% kepuasan dengan kinerja pemerintah. Untuk orang Irlandia, 

bailout berarti penghinaan nasional, pengkhianatan dan menyerahkan mereka otonomi kepada 

Komisi Eropa, ECB dan IMF. Singkatnya setelah itu, Cowen berbalik pengunduran dirinya 

dan menyerukan pemilu dini.
37

 

Hadirnya Enda Kenny sebagai perdana menteri baru menggantikan Brian Cowen, 

ditahun 2012 menolak bantuan Troika untuk kedua kalinya karena merasa Irlandia memang 

memiliki kemajuan namun belum bisa melunasi, hutang pertama apalagi untuk yang kedua 

kalinya. Kenny mengatakan Irlandia masih di jalur untuk memenuhi komitmen internasional 
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yang ditetapkan oleh IMF dan Uni Eropa mengikuti bailout bernilai miliaran euro 2010. Dia 

mengatakan dia ingin Dublin untuk membuat "kembali tentatif" untuk obligasi memasarkan 

beberapa waktu pada tahun 2013. Irlandia telah ditutup keluar dari pasar internasional sejak 

menerima bailout dari IMF dan Uni Eropa pada akhir 2010.
38

 Kenny juga menambahkan 

walau jika mereka berada dalam krisis politik Eurozone jika menolak bailout kedua, maka 

Irlandia punya banyak cara untuk menggerakkan ekonominya. 

Menteri perdagangan dan hubungan luar Negeri Irlandia juga menyatakan hal yang 

sama, Eamone Gilmore menjelaskan bahwa Irlandia sudah siap untuk keluar dari program 

Troika, dan harus memasuki pasar bebas agar bisa terus berkembang. Irlandia sudah hampir 

sesuai target dan siap untuk keluar, dan tidak membutuhkan bantuan kedua.
39

 

Berdasarkan masih adanya masalah Irlandia yang belum terselesaikan dengan adanya 

bailout pertama seperti masalah pekerjaan individu rendahnya gaji, dan pajak individu yang 

terlalu tinggi, namun produk dan jasa yang lebih mahal karena adanya privatisasi milik 

Negara oleh swasta malah menyulitkan tumbuhnya perekonomian. Bahkan sulitnya Irlandia 

mengembangkan perekonomian dengan keputusan dan potensial yang dimiliki oleh Irlandia 

belum bisa bergabung dengan pasar, pada akhirnya Irlandia memutuskan untuk tidak 

mengambil bailout kedua, karena masih harus membenahi system dengan dana yang 

diberikan sebelumnya dengan efektif. 
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