
«Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ ներուժը» միջազգային համաժողովի ծրագիրը 
 

30 սեպտեմբերի – 1 հոկտեմբերի 2019 թ., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 
Նախագիծ  
 
30 սեպտեմբերի  
09:30 – 10:30 Գրանցում  
10:30 – 12:00  
 
«Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ ներուժը» 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 
 
 
 
Սուրճի ընդմիջում 
 
12:30 – 14:00  
Պանելային նստաշրջան «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  
. Տրանսպորտային և ենթակառուցվածքային մեգանախագծերը որպես ԵԱՏՄ միասնական 
տարանցիկ համակարգի հիմք 
 • Եվրասիայի տրանսկոնտինենտալ տրանսպորտային միջանցքները  որպես տնտեսական 
զարգացման գործոն  
• ԵԱՏՄ միասնական տարանցիկ համակարգի ձևավորումը  
• Միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների դերը միջանցիկ տրանսպորտային տարանցիկ 
ենթակառուցվածքների ձևավորման մեջ  
  
 
 
 
Ելույթներ 
Հ. Պապիկյան -ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար 
Ա. Ավրամենկո- Բելառուսի Հանրապետության տրանսպորտի և հաղորդակցությունների 
նախարար  
Բ. Ատամկուլով -  Ղազախստանի արդյունաբերության և ենթակառուցվածքային զարգացման 
նախարար 
Ժ. Բեյշենով- Ղրղզստանի Հանրապետության տրանսպորտի և ճանապարհների նախարար 
Թ. Ժակսիլիկով- ԵՏՀ կոլեգիայի անդամ (նախարար) տնտեսության և ֆինանսական 
քաղաքականության գծով 
Է. Կայկիև-ԵՏՀ կոլեգիայի անդամ (նախարար) էներգետիկայի և ենթակառուցվածքների գծով 
 
Ա. Կռայնի- ԵԶԲ քարտուղար, վարչության նախագահի տեղակալ 
 
 
 
14:00 – 15:00 Ճաշ 
15:00 – 16:30  
Պանելային նստաշրջան «Միասնական Եվրասիական տրանսպորտային-փոխադրումային 
համակարգը՝ տարանցիկ ներուժի հիմք»  
Մոդերատոր Ա. Կիրիլովա-«Ռուսաստանյան արտահանման կենտրոն»  ԲԸ արտահանման 
փոխադրումների զարգացման ծրագրի ղեկավար  
 
Քննարկման թեմաներ 
• Մուլտիմոդալ փոխադրումների զարգացումը  
• Տրանսպորտային-փոխադրումային կենտրոնների և հաբերի հենակետային ցանցի ստեղծում  
. Տրանսպորտի և փոխադրումների Թվայնացումը 
•Միջանցիկ թվային տեխնոլոգիաները  տրանսպորտային-փոխադրումային մատակարարումների 
շղթայում՝ որպես տարանցիկ հնարավորությունների ավելացման հիմնական գործոն  



• Անխոչնդոտ միջավայրի ձևավորում և ենթակառուցվածքային սահմանափակումների վերացում 
. Տեխնիկական կարգավորման գործիքների կիրառումը տրանսպորտային ներուժի զարգացման 
համար  
• Տրանսպորտային ենթակառուցվածքի օբյեկտների թողունակության բարձրացում  
• Ապրանքների փոխադրումը համացանցային առևտրի ոլորտում  
 
 
Ելույթներ 
Հ. Արշակյան- ՀՀ բարձրտեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար 
Կ. Մինասյան- ԵՏՀ կոլեգիայի անդան (նախարար) 
Վ. Նազարենկո- ԵՏՀ կոլեգիայի անդամ (նախարար) 
Ա. Ղազարյան- Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ 
Ն. Բորովոյ- Միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրողների ասոցիացիայի «БАМАП» նախագահ  
Ա. Գռոմ- «Միավորված տրանսպորտային-փոխադրումային ընկերություն – Եվրասիական 
երկաթուղային ալյանս» ԲԸ վարչության նախագահ, գլխավոր տնօրեն 
Ա. Կուչկով- «Թվային լոգիստիկա» ԲԲԸ գլխավոր տնօրեն 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 հոկտեմբերի  
09:30 – 10:00 Գրանցում 
10:00 – 11:20 
Պանելային նիստ 
«ԵԱՏՄ երկրների և նրանց գործընկերների արդյունաբերությունների արտահանման և 
ներմուծման հնարավորությունները որպես Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ ներուժի 
հիմք» 
 
Մոդերատոր 
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- «Եվրասիական գործընկերության միջազգային համաժողով» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի 
դեսպան- ողջույնի խոսք  

• Ս. Գլազև - ՌԴ նախագահի խորհրդական 
• Ա. Սուբոտին- ԵՏՀ կոլեգիայի անդամ (նախարար) արդյունաբերության և 

ագրոարդյունաբերական համալիրի գծով  
• Դ. Լելիկով - «Ռոստեխ» ՊԿ գլխավոր տնօրենի տեղակալ  
• Ի. Պոլյակով- «Զարգացման միջպետական կորպորացիա» ԲԲԸ գլխավոր տնօրեն, 

Ռուս-ղրղզական գործարար խորդրդի նախագահ, Ռուս-չինական գործարար 
խորհրդի նախագահի տեղակալ 

• Վ. Ռասպոպով- «Եվրասիական կոոպերացիայի, սոբկոնտրակտացիայի և 
տեխնոլոգիաների տրանսֆերի ցանց» ծրագրի ղեկավար 

• Ի. Պոմիգալով- «РЭЦ» ԲԸ հատուկ ծրագրերի գծով տնօրեն 
• Ա. Լեդենյով- «Տրանսմաշհոլդինգ» ԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ 

 
 
11:20 – 11:40 սուրճի ընդմիջում 
11:40 – 13:00 Պանելային նստաշրջան 

«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 

• Պ. Նեֆիդով -ԱՊՀ ֆինանսաբանկային խորհրդի գլխավոր տնօրեն 
• 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 
 
 
 
 
13:00 – 14:00 Ճաշ 

14:00 – 15:30 
Պանելային նստաշրջան «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  
• Չոր նավահանգիստների ամակարգի զարգացում  
• Տրանսսիբիրյան փոխադրումները միջազգային տրանսպորտային միջանցքների համակարգում  
• Թվային երկաթուղի  
. Միջազգային ֆինանսական հարթակների դերը տարանցիկ 
ներուժի իրացման մեջ 
 
Ելույթներ 
Կ. Ալեքսոպուլոս- ՄԱԿ կայուն տրանսպորտի դեպարտամենտի տրանսպորտի և էկոնոմիկայի 
բաժնի պետ 
 
Ե. Բեսսոնով- Տրանսսիբիրյան փոխադրումների համակարգող խորհրդի գլխավոր քարտուղար 
Ս. Վալկո- ՀԿԵ գլխավոր տնօրեն 
Կ. Կելիմբետով- «Աստանա» միջազգային ֆինանսական կենտրոնի կառավարիչ 
Ա. Կիրիլովա- «Ռուսաստանյան արտահանման կենտրոն» ԲԸ Արտահանման լոգիստիկայի 
զարգացման ծրագրի ղեկավար 
 
 
 
 
15:30 -16:00 սուրճի ընդմիջում 
16:00 – 17:30 
«Եվրասիա մայրցամաքի տարանցիկ ներուժը» համաժողովի փակման հանդիսավոր 
արարողություն 
 
Մասնակիցներ 



• Ն. Փաշինյան - Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նախագահ, Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետ  
• Ա. Լուկաշենկո – Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, Բելառուսի 
Հանրապետության նախագահ  
• Ժ. Տոկայեվ - Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, Ղազախստանի 
Հանրապետության նախագահ  
• Ս. Ժեենբեկով - Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, Ղրղզստանի 
Հանրապետության նախագահ 
• Վ. Պուտին - Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, Ռուսաստանի 
Դաշնության նախագահ 
• Հ. Ռոուհանի – Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ  
• Ի. Դոդոն – Մոլդովայի հանրապետության նախագահ  
• Տ. Սարգսյան – ԵՏՀ կոլեգիայի նախագահ 
 
 
 
Ելույթներ 
Տ. Սարգսյան - ԵՏՀ կոլեգիայի նախագահ 
Ն. Փաշինյան - Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 
 
 
Համաժողովի հայտարարության ընդունում  
 
 


