
Бе ла рус ка-кі тай скі між-
рэ гі я наль ны біз нес-фо рум 
пра хо дзіў у та кім маш та бе 
ўпер шы ню. Як ад зна чыў, 
вы сту па ю чы на ме ра пры ем-
стве, Аляк сандр Лу ка шэн-
ка, гэ та свед чан не но ва га 
ўзроў ню двух ба ко вых ад но-
сі наў, за сна ва ных на шмат-
пла на вым стра тэ гіч ным 
парт нёр стве. «На су час ным 
эта пе не па срэд нае ўза е ма-
дзе ян не па між рэ гі ё на мі і 
прад пры ем ства мі па він на 
стаць вя ду чай ру ха ю чай сі-
лай ча ла ве ча га і дзе ла во га 
су пра цоў ніц тва па між на шы-
мі кра і на мі», — лі чыць бе-
ла рус кі лі дар. Па вод ле слоў 
Прэ зі дэн та, у рэ гі я наль ным 
уза е ма дзе ян ні ў пер шую 
чар гу па трэб на рэа лі за цыя 
ін вес ты цый ных пра ек таў у 
са мых роз ных га лі нах. Ён 
звяр нуў асаб лі вую ўва гу на 
тое, што ця пер у Бе ла ру сі 
ство ра ны ўні каль ныя ўмо вы 
для ін вес ці ра ван ня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў, што, ад крыў шы 
вы твор час ці ў Бе ла ру сі, кі-

тай скі біз нес змо жа ка рыс-
тац ца бес пе ра шкод ным вы-
ха дам на ры нак Еў ра зій ска-
га эка на міч на га са ю за. «Ка лі 
га ва рыць шчы ра, Кі тай ская 
На род ная Рэс пуб лі ка і без 
Бе ла ру сі мо жа вый сці на вя-
лі кі еў ра зій скі са юз у пла не 
эка но мі кі, але вось су пра-
цоў ні чаць з Еў ра пей скім са-
юзам (без ча го Кі тай ская На-
род ная Рэс пуб лі ка ўжо сён ня 
не мо жа), а ў перс пек ты ве як 
вы зна чаль ны фак тар су свет-
на га раз віц ця та кая пля цоў-
ка для КНР вы ключ на вы гад-
ная. І ў яе якас ці вы сту пае 
на ша Бе ла русь», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

«Кі тай скія ін вес та ры змо-
гуць пе ра ка нац ца на сва ім 
во пы це ў тым, што пра ца-
ваць у Бе ла ру сі кам форт-
на і вы гад на», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. «А кі-
раў ні кі дзвюх кра ін бу дуць іх 
у гэ тым пад трым лі ваць», — 
пад крэс ліў ён.

Прэ зі дэнт вы ка заў удзяч-
насць Сі Цзінь пі ну за аса біс-
тае са дзей ні чан не ў па езд цы 

та кой прад стаў ні чай дэ ле га-
цыі дзе ла вых ко лаў Кі тая ў 
Бе ла русь. «Ха чу вас за пэў-
ніць, што мы зро бім усё, каб 
вы ні ко лі не па шка да ва лі, 
што пры еха лі ў на шу кра і ну. 
Мы зро бім усё не аб ход нае, 
каб вы маг лі вель мі эфек-
тыў на па шы раць свае ін та-
рэ сы ў Еў ро пе», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На фо ру ме стар шы-
ня КНР Сі Цзінь пін агу чыў 
не каль кі пра па ноў, якія 
па він ны па са дзей ні чаць 
ума ца ван ню су вя зяў па між 

рэ гі ё на мі. Ад на з іх за клю-
ча ец ца ў тым, каб па леп-
шыць біз нес-клі мат шля хам 
спра шчэн ня пра цэ ду ры рэ-
гіст ра цыі прад пры ем стваў, 
пра да стаў лен ня пад атко вых 
іль гот. Акра мя та го, ба кам 
важ на раз ві ваць вы твор-
чую ка а пе ра цыю. Стар шы ня 
КНР ад зна чыў, што кі тай скі 
бок га то вы па дзя ліц ца з бе-
ла рус кім пе ра да вы мі тэх-
на ло гі я мі ў та кіх сфе рах як 
чы гун ка, су вязь.

Сі Цзінь пін звяр нуў ува гу, 
што бе ла рус ка-кі тай скі та ва-

ра аба рот рас це па ско ра ны мі 
тэм па мі, ня гле дзя чы на скла-
да ныя знеш нія ўмо вы — спад 
су свет най эка но мі кі, на пру-
жа нае ста но ві шча ў рэ гі ё-
не. Стар шы ня КНР за клі каў 
пры сут ных на фо ру ме кі тай-
скіх біз нес ме наў ска рыс тац-
ца маг чы мас цю і вы ву чыць 
перс пек ты вы ўза е ма дзе ян-
ня з бе ла рус кі мі парт нё ра мі. 
Ён вы ка заў упэў не насць, што 
дзя ку ю чы ак тыў на му ўдзе лу 
рэ гі ё наў бе ла рус ка-кі тай скія 
ад но сі ны ўзні муц ца 
на но вы ўзро вень.

12 МАЯ 2015 г. АЎТОРАК Кошт 1800 рублёў№ 87 (27945)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

2

ISSN 1990 - 763X

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

ЦЫТАТА ДНЯ

Мі ка лай СА МА СЕЙ КА, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
па між на род ных спра вах:

«Зы хо дзя чы са шмат век тар нас ці 
знеш няй па лі ты кі Бе ла ру сі, для 
нас важ ныя роз ныя па лі тыч ныя 
і эка на міч ныя кан так ты. Ад ным 
з най важ ней шых стра тэ гіч ных 
парт нё раў з'яў ля ец ца Кі тай ская 
На род ная Рэс пуб лі ка. На шы 
дып ла ма тыч ныя ад но сі ны 
на ла джа ны больш за 20 га доў 
та му, і за раз, дзя ку ю чы ві зі ту 
кі тай ска га лі да ра Сі Цзінь пі на, 
друж ба і су пра цоў ніц тва па між 
Бе ла рус сю і Кі та ем не толь кі 
па цвер дзі лі сваю тры ва ласць, 
але і атры ма лі раз віц цё: пад час 
ві зі ту да сяг ну ты важ ныя 
да моў ле нас ці і пад пі са ны 
ад па вед ныя да ку мен ты. Ад мет на, 
што кі тай ская дэ ле га цыя на ча ле 
са Стар шы нёй КНР зна хо дзіц ца ў 
Бе ла ру сі ў дні свят ка ван ня Вя лі кай 
Пе ра мо гі. На шы кра і ны агуль ны мі 
на ма ган ня мі абе ра га юць вы ні кі 
Дру гой су свет най вай ны, 
вы сту па юць су праць спроб іх 
пе ра гля ду і ша ну юць па мяць 
за гі ну лых».
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У падарожжа —
з кітамі

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.05.2015 г. 
Долар ЗША    14320,00
Еўра 15990,00
Рас. руб. 281,00
Укр. грыўня 681,90
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Ба лон скі пра цэс. 
Заяўка ад Беларусі

7

Плаціць… Навошта 
пераплачваць?

Пад час на вед ван ня му зея Стар шы ня КНР уз на га ро дзіў 15 бе ла рус кіх ве тэ ра наў, якія 
ўдзель ні ча лі ў ба ях з япон скі мі агрэ са ра мі ў кан цы Дру гой су свет най вай ны, ме да лём Мі ру. 
«Вы зра бі лі вя лі кі ўклад у спра ву ба раць бы з фа шыз мам. Вы з'яў ля лі ся цвёр ды мі аба рон ца мі 
мі ру на Зям лі», — ска заў кі тай скі лі дар, звяр та ю чы ся да ве тэ ра наў.

ПА ЗІ ЦЫІ 
СУ ПА ДА ЮЦЬ

Бе ла русь і Кі тай ма юць ад ноль ка выя 
по гля ды і на раз віц цё эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва, і на ацэн ку па дзей гіс то рыі
Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і Стар шы ня Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі 
Сі Цзінь пін, які зна хо дзіц ца ў на шай кра і не 

з дзяр жаў ным ві зі там, пры ня лі ўдзел у 
Бе ла рус ка-кі тай скім біз нес-фо ру ме і на ве да лі 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.
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