Եվրասիական գործընկերության IV միջազգայի ն համաժողովի ծրագիրը
«Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ հնարավորությունները»
30 սեպտեմբերի – 1 հոկտեմբերի 2019 թ., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Նախագիծ
30 սեպտեմբերի
09:30 – 10:30 Գրանցում
10:30 – 12:00
«Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ հնարավորությունները» միջազգային համաժողովի
բացման պաշտոնական արարողություն
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ողջույնի խոսքը
Մոդերատոր Վ. Խրիստենկո – Եվրասիական տնտեսական միության գործարար խորհրդի
նախագահ
Ելույթներ
•
•

Տ. Սարգսյան –ԵՏՀ կոլեգիայի նախագահ
Մ. Գրիգորյան – Հայաստանի հանրապետության փոխվարչապետ

•

Ի. Պետրիշենկո – Բելառուսի Հանրապետության փոխվարչապետ

•

Ա. Սմաիլով – Ղազախստանի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետ,
ֆինանսների նախարար

•

Ժ. Ռազակով – Ղրղզստանի Հանրապետության փոխվարչապետ

•

Ա. Սիլուանով – Ռուսաստանի Դաշնության առաջին փոխվարչապետ, ֆինանսների
նախարար

12:30 – 14:00 Հարակից նիստ «Մեծ Եվրասիան տրանսկոնտինենտալ տրանսպորտային
կապերի զարգացման համատեքստում»
Մոդերատոր Գ. Բեսսոնով – Տրանսսիբիրյան փոխադրումների համակարգող խորհրդի գլխ.
քարտուղար
Քննարկման թեմաներ
• Մետաքսի ճանապարհ. Ազգային տրանսպորտային համակարգերի հնարավորություններն
ու հեռանկարները
• ԵԱՏՄ տրանսպորտային քաղաքականության դերը տարանցիկ հնարավորությունների
իրագործման մեջ
• Ազգային զարգացման ռազմավարությունները որպես տարանցիկ հնարավորությունների կայուն
զարգացման հիմք
• Եվրասիայի տրանսկոնտինենտալ տրանսպորտային միջանցքները որպես տնտեսական
զարգացման գործոն
• ԵԱՏՄ միասնական տարանցիկ համակարգի ձևավորումը
• Միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների դերը միջանցիկ տրանսպորտային տարանցիկ

ենթակառուցվածքների ձևավորման մեջ
• Տրանսպորտի և փոխադրումների թվայնացումը
Մասնակիցներ և հրավիրյալներ
ԵՏՀ կոլեգիայի անդամներ (նախարարներ), ԵԱՏՄ երկրների պետական լիազոր մարմինների
տրանսպորտի ոլորտի ղեկավարներ, տարածաշրջանի երկրների տրանսպորտի ոլորտի
ղեկավարներ, միջազգային կազմակերպությունների և ֆինանսական ինստիտուտների
ղեկավարներ
15:00 – 16:30 Հարակից նիստ «Միասնական Եվրասիական տրանսպորտային-փոխադրումային
համակարգը՝ տարանցիկ հնարավորության հիմք»
Մոդերատոր Ա. Կիրիլովա - «Российский экспортный центр»
ԲԸ
արտահանման
փոխադրումների զարգացման ծրագրի ղեկավար, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր

Քննարկման թեմաներ
• Մուլտիմոդակ փոխադրումների զարգացումը
• Տրանսպորտային և ենթակառուցվածքային մեգանախագծերը՝ ԵԱՏՄ միասնական տարանցիկ
համակարգի հիմք
• Տրանսպորտային-փոխադրումային կենտրոնների և հաբերի հենակետային ցանցի ստեղծում
• Եվրասիական տրանսպորտային-փոխադրումային ընկերությունների ստեղծում
•Միջանցիկ թվային տեխնոլոգիաները տրանսպորտային-փոխադրումային մատակարարումների
շղթայում՝ որպես տարանցիկ հնարավորությունների ավելացման հիմնական գործոն
• Տարանցիկ փոխադրումների զարգացմանը նպաստող իրավական հիմքերի ձևավորում
• Անխոչնդոտ միջավայրի ձևավորում և ենթակառուցվածքային սահմանափակումների վերացում
• Տրանսպորտային ենթակառուցվածքի օբյեկտների թողունակության բարձրացում
• Ապրանքների փոխադրումը համացանցային առևտրի ոլորտում
Մասնակիցներ և հրավիրյալներ
Տարածաշրջանի երկրների տրանսպորտի և տեխնոլոգիաների լիազոր մարմինների ղեկավարներ,
միջազգային տրանսպորտային կազմակերպությունների, ընկերակցությունների և
ընկերությունների ղեկավարներ

1 հոկտեմբերի
10:00 – 12:00 Հարակից նիստ «Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն միավորումների և միջազգային
կազմակերպությունների դերը տրանսպորտային փոխադրումների զարգացման գործում»
Մոդերատոր Դ. Չելցով – Եվրասիայում Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջազգային միության
(IRU) ներկայացուցչության ղեկավար

Քննարկման թեմաներ
• Միասնական երկաթուղային իրավունքի ձևավորում
• Երկաթուղային փոխադրումային փաստաթղթերի (ЦИМ/СМГС) միասնականացում
• е-CMR օգտագործման ընդլայնում
•Միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության հեշտացման վերաբերյալ ՇՕՍ համաձայնագրի
իրականացում
• Չոր նավահանգիստների համակարգի զարգացում
• Տրանսսիբիրյան փոխադրումները միջազգային տրանսպորտային միջանցքների համակարգում
• Թվային երկաթուղի
Մասնակիցներ և հրավիրյալներ

Միջազգային կազմակերպությունների և միավորումների ղեկավարներ

13:30-16:00 Համաժողովի լիագումար նիստ «Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ
հնարավորությունները»
Մոդերատոր Տ. Սարգսյան – ԵՏՀ կոլեգիայի նախագահ
Մասնակիցներ
• Ն. Փաշինյան - Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նախագահ, ՀՀ վարչապետ
• Ա. Լուկաշենկո – Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, Բելառուսի
նախագահ

• Ժ. Տոկայեվ - Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, Ղազախստանի
նախագահ
• Ս. Ժեենբեկով - Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, Ղրղզստանի

նախագահ
• Վ. Պուտին - Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, ՌԴ նախագահ
Հրավիրված են մասնակցելու
• Ն. Նազարբայեվ - Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի պատվավոր նախագահ
• Հ. Ռոուհանի – Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ
• Ի. Դոդոն – Մոլդովայի նախագահ
• Լի Սյան Լուն – Սինգապուրի վարչապետ

16:00 – 19:00 Հարակից նիստ
Մաս I ԵԱՏՄ երկրների և նրանց գործընկերների արդյունաբերությունների արտահանման և
ներմուծման հնարավորությունները որպես Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ
հնարավորությունների հիմք
Մոդերատորներ.
Ալեքսանդր Սուբոտին – ԵՏՀ կոլեգիայի անդամ (նախարար) արդյունաբերության և
ագրոարդյունաբերական համալիրի գծով
Ալեքսեյ Գրուզդև - ՌԴ արդյունաբերության և առևտրի նախարարի տեղակալ
Քննարկման թեմաները
• ԵԱՏՄ երկրների միջև և ԵԱՏՄ-ից դուրս ապրանքների արտահանման և ներմուծման
դիվերսիֆիկացիան և հավասարակշռումը
• • Աշխարհագրական ուղղությունների և տրանսպորտային հնարավորությունների
հաշվառումը ԵԱՏՄ երկրների և նրանց գործընկերների արտահանման և ներմուծման
իրականացման գործում
• Նոր, ստեղծարար, առաջանցիկ տեխնոլոգիաների և նորարարությունների
կիրառմամբ մրցունակ ապրանքների
• Սուբկոնտրակտացիա. խոշոր և միջին բիզնես
Ելույթներ
•
•
•
•
•
•
•

Ա. Աբրահամյան- Համակարգող հանձնաժողովի նախագահ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի
կամքի դեսպան
Ա. Սուբոտին- ԵՏՀ կոլեգիայի անդամ (նախարար) արդյունաբերության և
ագրոարդյունաբերական համալիրի գծով
Ս. Գլազև - ՌԴ նախագահի խորհրդական
Ա. Գրուզդև - ՌԴ արդյունաբերության և առևտրի նախարարի տեղակալ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչ (նախարարը կամ փոխնախարար)
Դ. Լելիկով - «Ռոստեխ» ՊԿ գլխավոր տնօրենի տեղակալ
Ստեյն Բարտի - «Forbes & Manhattan» ընկերության նախագահ (Կանադա)

Մաս II Ֆինանսական թվային տեխնոլոգիաներ-Եվրասիա մայրցամաքում
տրանսպորտային փոխադրումների վճարային համակարգերի ինտեգրացիան և նոր
հնարավորությունները
Մոդերատոր – Սերգեյ Գլազև - ՌԴ նախագահի խորհրդական
Քննարկման թեմաները
• Թվային տրանսֆորմացիա – Բլոկչեյն տեխնոլոգիաներ
• ԵԱՏՄ տրանսպորտային միջանցքներում օպտիմիզացիայի և աշխատանքների
արագացման նպատակով միության տարածքում թվային արտարժույթների
օրինականացման և օգտագործման հնարավորությունները
• Ժամանակակից վճարային համակարգերի հնարավորությունները փոխադրումային
նախագծերի ֆինանսական հոսքերի օպտիմիզացիայի համար
• ՏՏ ընկերությունների ազդեցությունը տրանսպորտային փոխադրումների վրա
• Բեռնափոխադրումների հոսքերի մոնիթորինգի և վերահսկողության
հնարավորությունները
Ելույթներ
• Կարինե Մինասյան - ԵՏՀ կոլեգիայի անդամ (նախարար) ներքին շուկաների,
ինֆորմատիզացիայի և տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների գծով
• ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ներկայացուցիչ
(նախարարը կամ փոխնախարար)
• Արտակ Թովմասյան- «All.me group» ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ
• Յան Սեփիաշվիլի - World Digital Summit-ի նախագահ
• Ռուդոլֆ Ջուլիանի - «Giuliani Security and Safety» ընկերության տնօրենների խորհրդի
նախագահ
20:00 Հանդիսավոր ընթրիք կազմակերպիչների անունից

(հրավիրատոմսով)

