
 
Fórum Econômico de Astana de 2015 Europa e Ásia: Perspectivas de novas parcerias 

ASTANA, Cazaquistão, 20 de maio de 2015 /PRNewswire/ -- O Fórum Econômico de Astana de 
2015 será realizado em Astana, no Cazaquistão de 21 a 22 de maio, sendo o principal tópico do 
fórum "Infraestrutura – um impulsionador do crescimento econômico sustentável". 

Para visualizar o comunicado para a imprensa em multimídia, clique no link: 
http://www.multivu.com/players/English/7530651-aef-2015-europe-asia-new-partnership/ 

O fórum para Europa e Ásia visa promover discussões sobre as questões da modernização das 
instituições de administração pública, bem como o papel das instituições governamentais no 
incentivo às inovações. 

Um grupo de especialistas, chefes de instituições financeiras e políticos de alto nível também estará 
analisando como uma parceria entre a Europa e a Ásia poderia assegurar crescimento global e criar 
um ecossistema competitivo para apoiar os esforços de inovação em ambas as regiões. 

Entre os palestrantes estão Zhao Xiaoyu, Vice-Presidente de Desenvolvimento Nacional do Banco da 
China; Aleksander Kwasniewski, ex-Presidente da Polônia; Romano Prodi, ex-Primeiro Ministro da 
Itália e ex-Presidente da Comissão Europeia e muitos outros. 

Uma conferência com o título "O renascimento da Grande Rota da Seda: novas perspectivas 
econômicas" demonstrará o potencial econômico da Grande Rota da Seda, enquanto propõe 
cooperação comercial e econômica com benefícios mútuos. A questão do impacto dos projetos de 
infraestrutura sobre o crescimento econômico de cada uma das regiões também será discutida, com 
um caso apresentado para o desenvolvimento do Cazaquistão como um centro de transportes e 
logística, conectando a Europa e a Ásia. Um sistema da Nova Rota da Seda considera o 
desenvolvimento do setor industrial, de construção e outras esferas da economia com base no 
princípio radial de conexão dos centros industrial e de logística. A conferência terá a participação 
de Kurt Tong, Principal Vice-Secretário do Departamento de Assuntos Econômicos e Comerciais do 
Departamento de Estado dos Estados Unidos; Wang Yanzhi, Presidente do Fundo da Rota da Seda; 
Andrey Slepnev, Ministro do Comércio da Comissão Econômica da Eurásia, entre outros 
palestrantes. 

Na segunda edição da Cúpula dos Países da Rota da Seda, o tema "ABII: Novo impulsionador do 
desenvolvimento do cinturão econômico da Rota da Seda", a implementação de padrões de trabalho 
efetivos do Banco, incluindo minimização dos riscos e transparência de desempenho, será discutido. 
A cúpula terá a participação de Marat Kussainov, Primeiro Vice-Ministro de Economia Nacional da 
República do Cazaquistão; Xiong Meng, Vice-Presidente Executivo do Conselho e Secretário Geral 
da Federação de Economia Industrial da China, entre outros palestrantes. 

Os documentos finais serão assinados e entrarão em vigor e os memorandos e contratos mais 
importantes serão preparados até o final do Fórum Econômico de Astana de 2015. O Fórum 
Econômico de Astana é a primeira plataforma de diálogo na Eurásia a procurar pelas respostas para 
os debates mais atuais. 

http://www.forum-astana.org 
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