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הכלכלה ספרי לעדכון היכונו
מתנגד? מי הלימוד; בספרי חדש פרק להוסיף שיש סבור ליידרמן ליאו פרופ׳

 לניהול הורביץ מכון
 לניהול בפקולטה אסטרטגי

 תל־ באוניברסיטת קולר ע״ש

 שעבר בשבוע ערך אביב,
 אפ". פורום"גלובל של מפגש
 בטלטלות הפורום עסק הפעם

 הגלובלית שבזירה ובתאגרים
 אנחנו האם - השאלה ובחינת
חדש. עולמי סדר בפני עומדים

 יחזקאל, אורלי פרופ׳
 לניהול הפקולטה דקאן סגנית

 הפורום, של האקדמית והמנהלת
 עלה בהמשך, המפגש. את פתחה
 הכלכלן ליידרמן, ליאו פרופ׳

 הפועלים, בנק של הראשי
 לכלכלה בביה״ס כמרצה המכהן

 הנחה ליידרמן באוניברסיטה.
 חץ, נתן בהשתתפות פאנל

 הנריקה חץ; אלוני מנכ״ל

 ומרצה עיתונאי צימרמן,
 קורני, וניל חוץ ליחסי ומומחה
ישראל. סיטיבנק מנכ״ל

 שנערך המפגש, במהלך
 בשווקים, הטלטלה של בשיאה
 יום סגירת על הנוכחים עודכנו
 בעליות. בתל־אביב המסחר

 "מצב כי ציין ליידרמן
 עם כיום, הגלובלית הכלכלה

 כמעט נאים צמיחה שיעורי
 נזילות הזרמות מקום, בכל

על־ אפסיות וריביות גדולות

 והיעדר המרכזיים, הבנקים ידי
 מהווה ממש, של אינפלציה

 בשום מופיעה שלא אפיזודה
 ולמעשה כלכלי לימוד ספר

 חדש פרק להמציא צריך
הכלכלה". בספרי

 אמר הוא לטלטלות בנוגע
 את להרתיע עשויות "אלו כי

 המובילים המרכזיים הבנקים
 ריבית מהעלאות במערב

 זה ודבר השנה, מהירות
 השפעה בעל יהיה לכשעצמו
מייצבת".

 שלדעתו בתגובה טען חץ
 חדש פרק לכתוב צורך אין

 מאחר הכלכלה, בספרי
 לפי לנהוג ממשיך שהעולם

 לידי שבא כפי כללים, אותם

 ההשקעות בתחום ביטוי
 "חוסר בעולם. בנדל״ן

 ולפיכך נתון הוא הוודאות
 מתהילת שלנו המדיניות

 פיזור היא העסקית הדרך
מדינות". במספר ההשקעות
 העיר צימרמן, את בהציגו
 כי ארגנטינה, יליד ליידרמן,

 בספרדית לשוחח מעדיף היה
 פורטוגל. יליד העיתונאי עם

 בקהל התחשבות מתוך
 לשוחח השניים המשיכו

בעברית.

גלעד ושאול מיתר כהן רוית

 פרופ׳ והתרשמו: האזינו
 הפקולטה דקאן צבירן, משה

 פרופר גד התעשיין לניהול;
 כהן רפת ד״ר אתי; ורעייתו

 האקדמית המנהלת מיתר,
 קזז, נאוה הורביץ; מכון של

 ב־קח; אנוש משאבי סמנכ״לית
למנכ״ל משנה גלעד, שאול

 דליה היזמית אירונאוטיקם;
 המימד חברת מייסדת פרשקר,

 מבלוסטון און שי החדיש;
 ראש קלזריבס, דן קפיטל;

 בהתאחדות חוץ סחר אגף
 בן־־צבי, מולי ד״ר התעשיינים;

 בנק של המנהלים מועצת הבר
ס ואחרים. לאומי

צימרמן והנויקה יחזקאל אורל׳ ל״דרמן, ליאו חין, נתן

י

פרופר ואתי גד אבירן, משה


