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 15:15 - 14:15ארוחת צהריים
 15:45 - 15:15שר האוצר ,ד"ר יובל שטייניץ
* התוכנית ורשימת המשתתפים נתונות לשינויים

* מספר המקומות מוגבל
* מותנה בהרשמה מראש

 09:30 - 08:30התכנסות והרשמה
 10:00 - 09:30נשיא מדינת ישראל ,מר שמעון פרס
 12:00 - 10:00סדר עולמי חדש :כלים להתמודדות עם כלכלה משתנה
• מיהם השחקנים הדומיננטיים בסדר הכלכלי החדש?
• אילו אמצעים ינחו את מקבלי ההחלטות בעולם בניהול הכלכלי הגלובאלי?
• מהן הסכנות המיידיות לכלכלת העולם?
בהשתתפות:
ריצ'ארד קווסט ,מהכתבים הבכירים והבולטים של רשת  ,CNNמתמחה בסיקור עסקים בינלאומיים.
מרטין וולף ,עורך משותף ופרשן כלכלי בכיר ב ,Financial Times -זכה בפרסים רבים על עבודתו בתחום העיתונות העסקית לרבות פרס פרס העשור מקרן ווינקוט על היותו עיתונאי
העסקים המצטיין .בנוסף ,נכלל רשימת  100ההוגים הגלובאליים המובילים וכן משמש חבר בוועדה העצמאית של הממשל הבריטי בנושא בנקאות.
פרופ' יעקב פרנקל יו"ר  ,JP Morgan Internationalלשעבר נגיד בנק ישראל ,נחשב מומחה בכלכלה בינלאומית ובתחום המקרו-כלכלה בארץ ובעולם .לשעבר היועץ הכלכלי הראשי
ומנהל המחקר של קרן המטבע הבינלאומית.
פאראג קאנה ,דירקטור וחוקר ,התוכנית האסטרטגית לארה"ב .New America Foundation :מחבר רב המכר העולמי "העולם השני :אימפריות והשפעות בסדר העולמי החדש" .יועץ
מדיניות חוץ לברק אובמה במהלך מסע הבחירות לנשיאות ויועץ גיאופוליטי בכיר לכוחות צבא ארצות הברית .נכלל ברשימת  75האנשים המשפיעים של המאה ה 21-של המגזין
"אסקוויר".
 12:45 - 12:00הפסקה לNetworking-
 14:15 - 12:45דיונים מקבילים
סמינר :הזדמנויות השקעה בפולין
רצים להנפקות
תגליות גז
בהשתתפות:
• היכן לגייס ובאילו תנאים
• האם תגליות הגז והנפט בישראל הן אפיזודה חולפת
• מהי הדרך הבטוחה לרוד שואו של החברות הישראליות ז'אן קריסטוף ביילקי ,יו"ר ועדת הכלכלה,
• מה עושים עם כל הגז הזה ?
משרד ראש הממשלה ,פולין.
• מה מצבן של החברות הישראליות בזירה הגלובאלית
• מי ייקבע למי מגיעים התמלוגים מתגליות הגז והנפט
לודוויק סובולווסקי ,יו"ר Warsaw Stock
בהשתתפות:
בהשתתפות:
Exchange
לארי לייבוביץ ,סמנכ"ל בורסת ניו-יורק NYSE
צ'אק דוידסון ,יו"ר ומנכ"ל נובל אנרג'י ,מחברות האנרגיה המובילות בעולם.
פשמיסלאב גדאנסקי ,סגן נשיא מועצת
המנהלים Pekao SA
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בהשתתפות:
פרופ' צביקה אקשטיין ,המשנה לנגיד בנק ישראל
ג'ון מרטין ,דירקטור תעסוקה ,ורווחה .OECD ,מנהל את
הנושאים החברתיים ב ,OECD -מתמחה בנושאי גלובליזציה
וכלכלת עבודה.

האצת התעסוקה בישראל באוכלוסיות השונות
• שוק העבודה המקומי בהשוואה למדינות המפותחות
• למי הכוח לעודד את שוק העבודה בישראל ובאילו אמצעים

יפן Workshop
פטרישיה גרסיק ,ראש המכון ללימודי יפן ,MIT
מתמחה בקשר בין יפן למדינות המערב.
* מספר המקומות מוגבל
* מותנה בהרשמה מראש

* מספר המקומות מוגבל
* מותנה בהרשמה מראש

סמינר :הזדמנויות השקעה בפולין
בהשתתפות:
ז'אן קריסטוף ביילקי ,יו"ר ועדת הכלכלה ,משרד
ראש הממשלה ,פולין.
לודוויק סובולווסקי ,יו"ר Warsaw Stock
Exchange
פשמיסלאב גדאנסקי ,סגן נשיא מועצת
המנהלים Pekao SA

סמינר :הזדמנויות השקעה בפולין
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* התוכנית ורשימת המשתתפים נתונות לשינויים

 17:45 - 17:15הפסקה לNetworking-
 19:00 - 17:45דיונים מקבילים
מחירי הנדל"ן :בועה או שוק ריאלי
• האם ניתן לעצור את עליית מחירי הנדל"ן בישראל
• מי יכול לרכוש דירה בישראל
• האם הרגולטור צריך התערב

משתתפים:
אנדרה שניידר ,מנכ"ל .World Economic Forum
פרופ' ריקארדו האוסמן ,פרופ' לכלכלה ,ראש המרכז לפיתוח
בינ"ל  .HARVARחבר הנהלת הבנק המרכזי של ונצואלה.
מתמחה בשווקים מתפתחים .לשעבר יו"ר ועדת הפיתוח של קרן
המטבע הבינלאומית.
אלן באונס ,סגן נשיא בכיר לשווקים מתעוררים בתאגיד ,Henkel
מתמחה בתחום השיווק במדינות מתפתחות.

 17:15 - 15:45דיונים מקבילים
שווקי צמיחה עתידיים
בשיתוף הפורום הכלכלי העולמי
• האם זה הזמן להסתכן בהשקעות בשווקים מתעוררים
• מיהן המדינות בעלות פוטנציאל הצמיחה החזק ביותר
• באילו תחומים כדאי להשקיע ואילו סיכונים יש לקחת בחשבון
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 09:30 - 08:30התכנסות והרשמה
 12:00 - 09:30כלכלת ישראל במבט הבינלאומי
• כיצד נתפסת כלכלת ישראל בעולם
• האם המצב הפוליטי בישראל משפיע על מעמדה הכלכלי של ישראל בעולם
בהשתתפות:
מתיו וינקלר עורך ראשי  .Bloomberg Newsייסד את חברת החדשות של בלומברג ,חולש על אימפריית חדשות הפרוסה ב 72 -מדינות ומעסיקה  2,200עיתונאים .בלומברג הינה
מהמשפיעות ביותר על העולם הכלכלי ושוק ההון.
אדריאן וולדרידג' ,עורך אחראי  -The Economistמתמחה בכיסוי אירועים פוליטיים ובנושאי גלובליזציה.
עו"ד ד"ר אנת'וני ג'וליוס ,סופר ועו"ד הנחשב לסניגור גדול של ישראל ,מתנגד גדול לאנטישמיות החדשה בעולם.
פרופ' רנדל מורק ,יו"ר הפקולטה לכלכלה ופיננסים ,אונ' אלברטה ,קנדה ,מהמומחים המובילים בעולם לריכוזיות בכלכלה .אחד החוקרים המובילים בתחום ריכוזיות משקית והשפעתה על
תחרות ויעילות כלכלית.
 13:00 - 12:00ארוחת צהריים
 14:30 - 13:00דיונים מקבילים
סדנה :חלל
כוחו המשתנה של הצרכן בעולם החדש
נגב וגליל :מפריפריה להזדמנות
כלכלה גלובאלית ,בנקאות עולמית :מלחמת המטבעות
טכנולוגיות חלל כמנוע צמיחה
• השתכללות השוק  -הצגת מגמות
• מהם מנופי הצמיחה
• מלחמת המטבעות :מי מכתיב את מדיניות המטבע בעולם
• הישגים מסחריים לחלל
הפוטנציאלים לנגב ולגליל
• דרכי התמודדות עם מגמות העולם
• ארה"ב מול סין :מי יהיה חזק יותר
הישראלי
החדש
• הצגת מיזמים טכנולוגיים
• מהיכן צפוי המשבר הבא
לפיתוח הפריפרייה
• חזון ותוכניות סוכנות
• איך להשתמש ברשתות חברתיות
בהשתתפות:
החלל הישראלי לחומש
לקידום עסקי
ז'אן מישל סיקס ,כלכלן ראשי . Standard & Poor's EMEA
הקרוב
מתמחה בכלכלות שווקי אירופה ,המזה"ת ואפריקה .חבר
בהשתתפות:
במועצת הצללים של הבנק המרכזי של אירופה.
• מינוף הישגי ישראל
ג'רום סמית ,המרכז ליזמות  .MITמומחה
מרשל גיטלר ,אסטרטג בינלאומי ראשי.Deutsche Bank AG ,
לבניית יכולת תעשייתית,
לניהול ,חשיבה ניהולית ויזמות .מומחה
מומחה למגמות מאקרו כלכליות וכלכלת יפן.
מדעית ותחרותית
במהפכים בדרג הניהול הבכיר ,תכנון,
פרנסואה אנרו ,יו"ר בנק ההשקעות רוטשילד .מתמחה
אסטרטגיה ופיתוח עסקי לחברות.
בהשקעות גלובאליות ,עתיד השווקים בעולם.
פרופ' אורויל של ,ראש מרכז יחסי סין-ארה"ב .Asia Society
מתמחה בכלכלה גלובאלית בפאן המסחרי שבין סין לארה"ב.
פרופ' ג'ון קסטי ,עתידן ,חוקר ראשי במכון הבינ"לApplied ,
* מספר המקומות מוגבל
 ,Materialsאוסטריה .מתמחה בהשפעת אירועים קיצוניים על
* מותנה בהרשמה מראש
החברה האנושית והכלכלה.
* התוכנית ורשימת המשתתפים נתונות לשינויים
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ניו-מדיה
ספנסר רייס ,כתב ועורך ,מגזין  ,Wiredמגזין הטכנולוגיה מהמובילים בעולם .מתמחה
בהשפעה הגלובלית של החדשנות ,בהשפעת הטכנולוגיה על האדם.
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 17:30קוקטייל סיום
* התוכנית ורשימת המשתתפים נתונות לשינויים

 17:30 - 16:00דיונים מקבילים
כלכלת ישראל
בהשתתפות :פרופ' זוהר גושן

 15:00 - 14:30הפסקה לNETWORKING-
16:00 - 15:00
פרופ' סטנלי פישר ,נגיד בנק ישראל
ג'יהאד ק .אלווזיר ,נגיד הבנק המרכזי ,הרשות הפלסטינאית

המשך יום ב' 13.12.2010
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