
בית ספר טיומקין
לכלכלה

مؤتمر معهد أهرون للسياسة االقتصادّية 2019
استثمارات منخفضة، إنتاجّية منخفضة: لماذا لم يلحق االقتصاد بالركب؟ 

يوم الخميس، 16 أّيار 2019 الساعة 8:45 
مبنى أريسون-الودر 

حرم المركز المتعّدد التخّصصات، شارع كنفي نشريم، هرتسليا 

المواضيع الرئيسّية التي سيناقشها المؤتمر: 
 هل االقتصاد العالمّي يتّجه نحو الركود؟ 

 ما هي تحديات االستقرار المالّي لالقتصاد العالمّي وإلسرائيل؟ 
 هل ستسحب عربة الهايتك قطار االقتصاد اإلسرائيلي؟ 

 هل ممكن أن تكون إنتاجية العمل في إسرائيل مساوية للسويد؟ 
 لماذا تنخفض حصة التجارة الدولية في إسرائيل، على عكس االتجاه في العالم؟ 

 هل تضّر قدرات العّمال في إسرائيل بالنمو االقتصادّي؟ 
 ما هو سبب كون االستثمار في البنى التحتيّة العموميّة في إسرائيل منخفًضا؟

 ما هو سبب انخفاض االستثمار التجارّي في إسرائيل وارتفاعه خارج البالد؟ 
 هل تمنع البيروقراطية والرقابة القانونية االستثمارات؟ 

 هل دمج النساء والعرب والحريديم في الهايتك هو مفتاح نمو االقتصاد؟ 

موّجه المؤتمر: 
أ.د. عومر موآڤ، رئيس المؤتمر السنوّي لمعهد أهرون للسياسات االقتصاديّة، المركز المتعّدد المجاالت هرتسليا 

تجّمع  8:45

أ.د. أوريئيل رايخمان، رئيس ومؤسس المركز المتعّدد المجاالت هرتسليا   9:15

السيد شلومو دوڤرات، مؤسس وشريك عاّم، رئيس معهد أهرون للسياسات االقتصاديّة  9:20

”إستراتيجيّة اقتصاديّة إلسرائيل”  

9:35  الجلسة األولى: االقتصاد العالمي واالستقرار المالي 

 أ.د. أمير يرون، عميد بنك إسرائيل 
Prof. Ignazio Visco, Bank of Italy Governor

”Stability and normalization in the euro bloc“ *

حول  مقابالت  تجري  بيطواح”،  “كالل  والمالية،  االستثمار  قسم  سابًقا،  العام،  المدير  نائبة  ليڤين،  عنات  السيدة 
“االستقرار المالّي واالقتصادّي في إسرائيل- ماذا تعلّمنا وما يمكن عمله؟” 

د. موشيه بركات، المفّوض على سلطة األسواق الماليّة والتأمين والتوفير في وزارة المالية 
السيد داڤيد برودت، رئيس بنك ليئومي 

Mr. Craig Beaumont, IMF Mission Chief for Israel*

حوار مع الجمهور- 20 دقيقة 
تلخيص الجلسة، أ.د. عومر موآڤ 

11:05 استراحة قهوة. 

11:30 الجلسة الثانية )القسم األول( االستثمارات ومحّركات النمو- كلي )ماكرو(

 Mr. Anders Borg, Former Swedish Minister of Finance
”Can Israel become Sweden?“ *

السيد شاؤول مريدور، المفّوض على الميزانيات في وزارة المالية
”االستثمار في البنى التحتيّة وميزانيات الدولة”  

أ.د. تسڤي أكشطاين، رئيس معهد أهرون للسياسات االقتصاديّة، عميد مدرسة تيومكين لالقتصاد، المركز المتعّدد 
المجاالت هرتسليا

“إستراتيجية اقتصادية لالستثمار في السوق”  

أ.د. آڤي سمحون، رئيس المجلس القومّي لالقتصاد
”كيف نترجم نجاح الهايتك إلى نمو اقتصادّي؟” 

ردود:
السيدة ياعيل أندرون، المديرة العاّمة السابقة لوزارة الماليّة

د. سامر حاج يحيى، بنك ليئومي، المركز المتعّدد المجاالت هرتسليا 
السيد ايلي بالي, مؤسس ورئيس المعهد الحريدي لألبحاث السياسية

GROWON السيدة عال بكر, مؤسسه ومديره عامه
حوار مع الجمهور - 20 دقيقة 

تلخيص الجلسة، أ.د. عومر موآڤ 

13:05 استراحة غداء 

14:05 الجلسة الثانية )القسم الثاني(: االستثمارات ومحّركات النمو- األعمال التجارية )بيزنس(

Dr. Carlo De Notaristefani, Executive Vice President, Global Operationns , Teva*

مقابلة فرديّة- السيد رون حزقياهو، المحاسب العام في وزارة المالية، السيدة ميراف أرلوزوروف،
محلّلة رفيعة المستوى، دا ماركر

د. سرچي سومكين، باحث رفيع المستوى في معهد أهرون للسياسات االقتصاديّة، المركز المتعّدد المجاالت هرتسليا 
”هل يمكن أن يشّكل الهايتك حّرًكا لنمو االقتصاد؟”  

جلسة حواريّة بإدارة السيد حاييم شاني، مؤسس وشريك عام في صندوق IGP في موضوع
”معيقات لالسثمار في الهايتك” 

بمشاركة: 
السيدة ُنعمي كريجر، رئيسة الساحة االجتماعيّة-العموميّة، سلطة االبتكار

السيد إيال ڤالدمان، مدير عام ومؤسس ميالنوكس 
السيد ينيف جرطي، مدير عام إنتل إسرائيل 

ردود
السيدة شيرا جرينبرج، االقتصادية الرئيسيّة، وزارة الماليّة 

السيد شاحر ترجمان، رئيس مجموعة بريل 
السيد يعقوب هلپرين، مدير عام وصاحب شبكة »أوپتكيا هلپرين«. 

حوار مع الجمهور- 20 دقيقة 

تلخيص الجلسة، أ.د. عومر موآڤ 

16:30 إنهاء 

*ستقّدم المحاضرة باللغة اإلنجليزيّة من دون ترجمة فوريّة. 

aaron.economics@idc.ac.il :لألسئلة واالستفسارات

المؤتمر للمدعوين فقط 

The event will be held in Hebrew - المؤتمر سيكون باللغة العبرّية


