
s ministros das Finanças de
treze países asiáticos anun-
ciaram, no dia 3, a criação de
um fundo de 120 bilhões de
dólares para garantir a soli-

dez financeira na região. Na prática, o
encontro tratou da ampliação do meca-
nismo regional de swaps cambiais bila-
terais (operações de trocas de moeda
entre dois países) conhecido como Ini-
ciativa Chiang Mai (CMI, na sigla em
inglês). Criada em 2000 como respos-
ta à crise financeira asiática de 1997-
1998, a CMI permite aos países parti-
cipantes do grupo Asean +3 utilizar
mutuamente as reservas cambiais no
caso de dificuldades de financiamento
externo. A linha de crédito de 120 bi-
lhões de dólares é um avanço bem-vin-
do, em tese, por oferecer aos países
uma alternativa ao Fundo Monetário
Internacional (FMI). No entanto, ain-
da não está claro quando os recursos
estarão disponíveis e há o perigo de po-
litização das decisões tomadas no âm-
bito do acordo.

A CMI inclui OS dez integrantes da As-
sociação de Países do Sudeste Asiático
(Asean, na sigla em inglês), juntamen-
te com China, Japão e Coréia do Sul -
uni grupo hoje comumente chamado
de Asean +3. O mecanismo de swap
cambial da CMI é, basicamente, uma
maneira de as economias menores e
mais vulneráveis da Asean aproveita-
rem o enorme amortecedor das reser-
vas cambiais detidas por China (1,9
trilhão de dólares), Japão (l trilhão de
dólares) e Coréia do Sul (206 bilhões
de dólares). Os dois primeiros vão
contribuir com 38,4 bilhões de dóla-
res cada um para o fundo ampliado,
enquanto os sul-coreanos vão dar 19,2
bilhões de dólares. O restante (20% do

total) virá da Asean. Os integrantes da
CMI haviam prometido 80 bilhões de
dólares para o fundo, mas concordaram
em dedicar 120 bilhões, diante do am-
biente econômico mais
difícii, que poderá au-
mentar a demanda pela
moeda americana.

Certamente a crise fi-
nanceira global aumen-
tou de maneira signifi-
cativa os riscos de paga-
mento externo que mui-
tos países asiáticos en-
frentam. Essas econo-
mias não só viram suas
exportações despenca-
rem com a queda de demanda nos paí-
ses desenvolvidos, como também se tor-
naram mais vulneráveis à fuga de capi-
tais. Os investidores estrangeiros recua-

ram para ativos seguros ou liquidaram
seus bens na Ásia emergente para co-
brir dívidas em casa, aumentando a
pressão sobre algumas moedas asiáti-
cas. Também há preocupações em al-
guns países, como Indonésia e Coréia
do Sul, sobre o pagamento de dívidas
em moeda estrangeira.

A CMI representa urna antiga iniciativa
de países asiáticos para reduzir sua vul-
nerabilidade às quedas acentuadas em
reservas estrangeiras (uma preocupa-
ção especial diante dos altos níveis de
dependência das exportações). Essa
agenda foi impelida, por sua vez, por
urn desejo de reduzir qualquer necessi-
dade potencial de financiamento do

FMI no caso de uma
crise de pagamentos es-
trangeiros. Ainda há na
região lembranças do-
lorosas das duras condi-
ções políticas ligadas às
ajudas do FMI à Coréia
do Sul, Tailândia e Indo-
nésia durante a crise
asiática de 1997-1998.
Desde então, foi urna
rneta constante dos po-
líticos da região criar e

manter sistemas que evitem a necessi-
dade de novos empréstimos do FMI. Is-
so é evidente nas políticas de muitos
países asiáticos de manter as moedas
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fracas para acumular reservas estrangei-
ras substanciais e nos pedidos por uma
versão asiática do FMI - chamada por
alguns de Fundo Monetário Asiático -,
que imporia condições menos estritas
aos mutuários.

Mas faz sentido comparar a CMI com
o FMI? Já que a reunião dos países do
G-20 em Londres, no início de abril,
resultou em pedidos para triplicar as
reservas do FMI, de 250 bilhões para
750 bilhões de dólares, a expansão da
CMI não parece muito impressionan-
te de início. Além disso, a severidade e
a sincronização da
crise global impli-
cam a necessidade
de um fundo muito
maior de financia-
mentos de emergên-
cia. Mas 120 bilhões de dólares ainda é
uma quantia considerável, talvez sufi-
ciente para permitir que a CMI lide
com crises em vários países (o socorro
do FMI à Coréia do Sul em 1997-1998
custou 57 bilhões de dólares). O nível
de exigências inferior às do FMI tam-
bém poderia incentivar os países a fa-
zer um uso preventivo da CMI, e assim
agir antes que os desequilíbrios exter-
nos se tornem inadministráveis.

Ao mesmo tempo, porém, a crise glo-
bal mudou as visões do papel correto do
FMI e da eficácia das políticas de livre
mercado. O FMI hoje admite que seus
empréstimos nem sempre precisam ter
condições políticas limitadoras. Sua no-
va Linha de Crédito Flexível .
(LCF) personifica essa visão,
pois é destinada a ser usada co-
mo contingência por países com
sólidos fundamentos econômi-
cos. Na opinião de alguns, a cria-
ção da LCF deixa evidente a ne-
cessidade de um fundo especial
asiático. Por que se dar ao traba-
lho de criar uni serviço asiático
se o FMI já tem um programa se-
melhante e um que não tem
mais seu antigo estigma? Mas,
embora o movimento recente do
México, da Polônia e da Colôm-
bia para utilizar a LC deva enco-
rajar outros países a fazer o mes-
mo, a desconfiança asiática nos
empréstimos do FMI vai persis-
tir. Em todo caso, um aumento
no fundo absoluto de verbas po-
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tencialmente disponíveis para os países
da Asean +3 é bem-vindo, diante da se-
veridade da crise global e da possibili-
dade de que crises em
outras regiões gerem
uma forte demanda por
fundos do FMI.

Ao mesmo tempo, a CMI
poderá não se mostrar
tão livre de empecilhos
quanto seus potenciais
usuários podem imagi-
nar. Em parte por moti-
vos políticos, é bem improvável que os
países que atuam como fornecedores de
moeda estrangeira - principalmente

China e Japão - imponham condições
de austeridade formal normalmente as-
sociadas aos empréstimos do FMI. Mas

eles ainda vão querer
medidas para garantir
que receberão seu di-
nheiro de volta quando
o swap cambial expirar.
Se um país receptor es-
tiver em tal situação que
o pagamento pareça im-
provável, o doador po-
derá hesitar em realizar
a operação.

Além disso, os países ricos em reser-
vas, como a China, poderão ser tentados
tacitaraente a extrair concessões políti-

cas dos receptores em troca de
acesso aos swaps, complicando to-
do o processo e aumentando o po-
tencial de atritos diplomáticos, A
primeira vista, a CMI poderá aju-
dar países como China e Japão a
ser vistos como salvadores de seus
vizinhos. Mas, se for mal adminis-
trado, o esquema poderá dar para
trás e ser visto como uma tenta-
tiva de explorar a crise para obter
benefícios estratégicos.
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