
China anuncia pacote de US$ 25 bi ao Sudeste Asiático 

Gigante da região libera verba para financiamentos e investimentos em infraestrutura para dez 
países. 

Pequim. A China anunciou domingo (12)  um pacote de US$ 10 bilhões para infraestrutura e 
de US$ 15 bilhões em créditos e empréstimos para ajudar os países do Sudeste Asiático a 
enfrentarem a crise econômica e financeira mundial. O ministro das Relações Exteriores da 
China, Yang Jiechi, anunciou o plano por meio da agência oficial de notícias Xinhua. A 
Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, em inglês) é formada por Brunei, Camboja, 
Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. 

Yang reuniu-se com representantes dos 10 países em Pequim ontem, após retornar da 
Tailândia no último sábado (dia 11), onde o encontro do Asean foi suspenso por conta de uma 
onda de violentos protestos no país. O acordo para ajuda aos países do Sudeste Asiático 
contribuiria para estabelecer uma área de livre comércio entre China e os países membros do 
bloco. 

Segundo Yang, a China pretende estabelecer um "fundo de cooperação de investimento" com 
os 10 países membros da Asean para impulsionar projetos de construção, energia, informação 
e comunicação. Os termos da ajuda não foram revelados. 

A agência de notícias Xinhua diz que nos próximos três a cinco anos, a China pretende oferecer 
crédito de US$ 15 bilhões aos países do Asean, incluindo empréstimos com termos 
preferenciais de US$ 1,7 bilhão para projetos de cooperação. A China também pretende 
oferecer US$ 39,7 milhões em ajuda especial de emergência ao Camboja, Laos e Mianmar; 
injetar US$ 5 milhões ao Fundo de Cooperação China Asean; e doar US$ 900 mil para o fundo 
de cooperação do Asean mais a China, Japão e a República da Coreia. As informações são da 
Dow Jones e do website da Xinhua. 
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