ՀԱՅ-ՇՎԵՅՑԱՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ ՕՐ 2017
Համագումար
Չորեքշաբթի, 29 Նոյեմբերի 2017
Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց, Տիգրան Մեծ սրահ
Համագումարը կանցկացվի հայերեն և անգլերեն լեզուներով, միաժամանակյա թարգմանությամբ:

ԾՐԱԳԻՐ
10:30 – 11:00

Հյուրերի գրանցում

11:00 – 11:15

Բացման խոսք
Ներածություն – Շվեյցարիա և Հայաստան: երկու տնտեսությունները
գործնականում
Լուկաս Գասսեր – Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպան

11:15 – 11:45

Հայաստանի և Շվեյցարիայի միջև տնտեսական հարաբերությունների
ակնարկ
Գարեգին Մելքոնյան - ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների
նախարարի Առաջին տեղակալ
Հայաստանի Կառավարության բարեփոխումների ուղին
Ալեքսանդր Խաչատուրյան – Հայաստանի Ռազմավարական
նախաձեռնությունների կենտրոնի
գործադիր տնօրեն

11:45 – 12:10

Շվեյցարիա – Հայաստան Առևտրի պալատ (SACOC)
Մայք Բարոնյան – Առևտրի պալատի առաքելությունը,
անդամակցության առավելությունները և
պայմանները
Հայ – շվեյցարական գործարար հարաբերությունների զարգացման
Ասոցիացիա (ASBDA)
Գևորգ Մաչանյան – Ասոցիացիայի առաքելությունը և
անդամակցության առավելությունները

12:10 – 12:30

Հայաստանյան շուկայում կազմակերպությունների առջև ծառացած
առկա խնդիրների բացահայտում և լուծումներ գտնելու առաջարկներ
Դիանա Սարումովա - Եվրոպական բիզնես ասոցիացիայի գործադիր
տնօրեն
o
գործարար համայնքին վերաբերող հարցեր,
o
խնդիրների լուծմանն ուղղված առկա գործողություններ և
հարթակներ
o
Հանրային-մասնավոր երկխոսության հարթակի (PPD)

o

զարգացումը Հայաստանում, այդ հարթակներից ավելի լավ
օգուտ քաղելու եղանակը գործարարների համար,
Իրավական փոփոխումների և Հայաստանում ներդրումներ
ներգրավելու մասին հաջողության հասած պատմություններ

12:30 – 14:00

Հաղորդակցում և ճաշի ընդմիջում

14:00 – 15:00

Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի (DFA) նոր նախագծի մասին
ներածություն, որը նպատակ ունի բարձրացնել իրազեկությունը
տարբեր երկրներում կիրառվող GSP/GSP+ համակարգի մասին, այդ
թվում շվեյցարական GSP-ն, գործնական տեղեկատվություն, GSP
փաստաթղթերի ձևակերպում
Հայկ Միրզոյան - Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ
Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության
կողմից մատուցվող ծառայություններ և հայաստանյան
արտահանողների համար հասանելի շվեյցարական
ընկերությունների հետ համագործակցության հիմնական
ուղղությունները
Արմեն Շահնազարյան - Հայաստանի արտահանման
ապահովագրական գործակալության /
Գործադիր տնօրեն

15:00 – 15:45

1

Լավագույն փորձի ներկայացում : Շվեյցարիան և Հայաստանը կապող
հաջողակ նախաձեռնություններ և բիզնեսի պատմություններ –
Պանելային քննարկում
Արման Ալեքսանյան - Blockchain R&D Hub (ՏՏ, հետազություններ և
զարգացումներ)
Մայք Բարոնյան - AZAD Pharma (դեղագործություն,
հետազություններ և զարգացումներ)
Արա Խուրշուդյան - Switzerland-Tour (տուրիզմ)
Գևորգ Մաչանյան – Շվեյցարիայում հայկական սփյուռքի
ներդրումային ծրագրերը Հայաստանում
Ավետ Մանուկյան - Sylex SARL (ՏՏ)
Նաիրա Մարգարյան - Oriflame Cosmetics Armenia (միջազգային)
Ջեյքոբ Շյուլեր - Schuler St. JakobsKellerei 1694 (գինեգործություն)
Քրիստոֆ Շպեկ - Coca-Cola HBC Armenia (միջազգային)

15:45 – 16:00

Եզրափակիչ դիտարկումներ
Լուկաս Գասսեր – Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպան

1

“Davos Format”-ով – յուրաքանչյուր բանախոս 5 րոպեանոց ներկայացում է կատարում, որին քննարկման
ավարտին կհետևի մասնակիցների հետ քննարկումը, որպեսզի խթանվի բաց բանավեճը եւ աշխույժ
փոխգործակցությունը:

