
Եվրասիական Գործընկերության 
հինգերորդ  միջազգային  համաժողով

Ծրագիր 

Կազմակերպիչ՝  «Եվրասիական գործընկերության միջազգային 
համաժողով»    ՀԿ 

Աջակիցներ՝         ՀՀ   կառավարություն  

       համաժողով ՀԿ  
     - Ռուսաստանի Դաշնության առևտրի և 
    Արդյունաբերության նախարարություն 



13:30-14:00 
 
 
 
14:00-15:45  
 
 
 
 
15:45-16:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 – 19:00 

Մասնակիցների գրանցում. 
Անցկացման վայրը՝  Երևան, Լենինգրադյան 1/16  
 
Գործնական գանդիպումներ, կոնտակտների բորսա Եվրասիական 
գործընկերության IV միջազգային համաժողովի մասնակիցների 
համար 
Անցկացման վայրը՝  Երևան, Լենինգրադյան 1/16 
 
Մեկնում «Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ 
հնարավորությունները» միջազգային համաժողովի անցկացման 
վայր 
Անցկացման վայրը՝  «Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների 
կենտրոն, Երևան, Հալաբյան 16 
 
 
 
Եվրասիական գործընկերության IV միջազգային 
համաժողով 
  
Կազմակերպիչներ  

• Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 
• «Եվրասիական գործընկերության միջազգային  

համաժողով» հասարակական կազմակերպություն 
 
Աջակցությամբ 

• Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
• ՌԴ արդյունաբերության և առևտրի 

նախարարության 
 
Գլխավոր 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) 

 




