Երրորդ Եվրասիական գործընկերության
միջազգային համաժողովի
միջոցառումների ծրագիր

Կազմակերպիչներ՝

- «Եվրասիական գործընկերության
միջազգային համաժողով» ՀԿ,
Միջազգային ցուցահանդեսային համաժողովի
ռազմավարական գործընկեր՝ «Եվրասիական շաբաթ 2018»
- Ռուսաստանի Դաշնության արդյունաբերության
և առևտրի նախարարություն

Աջակիցներ՝

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն
- Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով

Միջոցառման ժամանակացույց՝ Հոկտեմբերի 22-24, 2018 թ.
Միջոցառման վայր՝

«Մերիդիան» էքսպո-կենտրոն, ք. Երևան, Ոսկերիչների 1

Հոկտեմբերի 22
Համաժողովի մասնակիցների գրանցում,
Էքսկուրսիա քաղաքով
Ծանոթություն աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկի հետ.
Երևանի կենտրոնական փողոցներ, Օպերայի և բալետի թատրոն, Կասկադի համալիր,
Հանրապետության հրապարակ, «Մայր Հայաստան» հուշարձան, Հաղթանակի կամուրջ, Հրազդանի
մարզադաշտ և կիրճ և այլն:

Հոկտեմբերի 23

Գրանցում, ողջույնի սուրճ
09:00-9:30

Միջոցառման վայր՝ «Մերիդիան» էքսպո- կենտրոն, ք. Երևան , Ոսկերիչների 1

Երրորդ Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողովի
լիագումար նիստ
«ԵԱՏՄ երկրների տեխնոլոգիական առաջընթաց և պոտենցիալ
հնարավորություններ»
(խոսնակների ցուցակը որոշված չէ)

Եվրասիական գործընկերության ռազմավարական կողմնորոշումը, միասնական
տնտեսական տարածությունում լրացուցիչ կուտակային հնարավորությունների
ստեղծումն է ՝ նոր, բեկումնային, ստեղծագործական տեխնոլոգիաների,
նորարարությունների, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներգրավման
նպատակով՝ համաշխարհային շուկաներում մրցունակ ապրանքների արտադրության
համար:
Այդ նկատառումներով ԵԱՏՄ երկրները պետք է միասնաբար վերանայեն
արդյունաբերական ստանդարտները և մշակեն նորարարությունների
իմպլանտացիայի և տեխնոլոգիական փոխանակման համար համակարգված
քաղաքականություն: Հնգյակի երկրների համար ինտեգրումը պետք է դառնա
առավելություն արտադրության զարգացման որակական թռիչքի ճանապարհին:

Քննարկման հարցեր:

10:00-11:30

• Պատրա՞ստ են արդյոք Միության երկրներն արձագանքել նոր
արդյունաբերական հեղափոխության մարտահրավերներին:
• Ինչպե՞ս կարող է ինտեգրումն օգնել Եվրամիության երկրներից յուրաքանչյուրին
մրցունակ մնալ տնտեսության մեջ ապագայում:
• Ինչպիսի՞ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն վերազգային մակարդակում
`տեխնոլոգիաների փոխանցման գործընթացն ակտիվացնելու համար:
• ԵԱՏՄ ձեռնարկությունների համագործակցության, ո՞ր ուղղություններն են
ավելի հեռանկարային համագործակցային պոտենցիալի և բարձր տեխնոլոգիական
ոլորտներում ներմուծման փոխարինման տեսանկյունից:
• Արդյո՞ք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական բիզնեսները ԵԱՏՄ-ի
կոոպերատիվ արտադրական ներուժի ավելացման մասին առաջարկներ ունեն։
• Ինչպե՞ս մշակել մեխանիզմ, խոշոր, միջին և փոքր բիզնեսի միջև շահերի
միավորման համար և ապահովել Ենթապայմանագրային գործելակերպը։

Փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն (թղթապանակների
փոխանակում)
Միջոցառման վայր՝ «Մերիդիան» էքսպո կենտրոն, ք. Երևան, Ոսկերիչների 1

Ճեպազրույց
11:30-12:00
Միջոցառման վայր՝ «Մերիդիան» էքսպո կենտրոն, ք. Երևան, Ոսկերիչների 1

Ոլորտային նիստ
«Ենթապայմանագրային գործելակերպ ` մեծ, միջին և փոքր բիզնես:
Հաճախորդների և մատակարարների համագործակցություն »

Մաս I
12:00-13:30

Ենթապայմանագրային գործելակերպ՝ արտադրական ձեռնարկությունների
երկարաժամկետ և փոխշահավետ համագործակցության սկզբունք: Նիստի
շրջանակներում առաջատար տեխնոլոգիաներ կիրառող արդյունաբերական
ընկերությունները կներկայացնեն իրականացման համար նախատեսված
ծրագրերը, կմատնանշեն տեսլականը, այն բանի մասին, թե ինչպես այլ
ձեռնարկություններ կարող են ներգրավվել իրենց արտադրության մեջ:
Ներկաների հետ կենդանի երկխոսության ընթացքում խոշոր ընկերությունները
հնարավորություն կունենան գտնելու նոր մատակարարներ, իսկ փոքր և միջին
արտադրողները կկարողանան գտնել նոր հաճախորդներ:
Ճաշ

13:30—14:30

Ոլորտային նիստ
14:30—16:00

«Ենթապայմանագրային
գործելակերպ՝ մեծ,
միջին և փոքր բիզնես:

Ոլորտային նիստ
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ

Ոլորտային նիստ
Բժշկական
արդյունաբերություն

Հաճախորդների և
մատակարարների
համագործակցություն»

Մաս II

16:30—18:00

ԵԱՏՄ երկրների
արդյունաբերության
նախարարների կլոր սեղան

Կլոր սեղան

Կլոր սեղան

Ռուսաստանի և

Խոստումնալից գիտական

(փակ նիստ, մուտքը՝
հրավիրատոմսերով)

15:00—18:00

Հայաստանի միջև
մշակութային և
հումանիտար
համագործակցության
հարցեր

զարգացումները
`համաշխարհային ճանաչում
ունեցող գիտնականների, այդ
թվում նաև հայկական ծագում
ունեցողների մասնակցությամբ

Կոնտակտային փոխանակումների անցկացում բիզնես շրջանակների
ներկայացուցիչների համար
Միջոցառման վայր՝ «Մերիդիան» էքսպո-կենտրոն, ք. Երևան, Ոսկերիչների1

Հանդիսավոր ընդունելություն՝ կազմակերպիչների անունից
Մշակութային ծրագիր
19:00—22:00

Մուտքը՝ հրավիրատոմսերով

Հոկտեմբերի 24

Բիզնես-հանդիպումներ, կոնտակտային փոխանակումներ
Շրջագայություն դեպի Էջմիածին՝ Հայ առաքելական եկեղեցու կենտրոն։
Այցելելություն՝ ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում ընդգրկված
պատմական վայրեր:

Հոկտեմբերի 25

Մասնակիցների մեկնում

