תוכנית הכנס
 08:15-09:00התכנסות וכיבוד בוקר
 09:00-10:15מושב מליאה
ברכות והודעות:
משה יוסטמן ,נשיא האגודה ויו”ר הכנס
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכון ון ליר

אולם
A

הרצאה ע“ש דן פטינקין:
"תעלומת נידהם (:)The Needham Puzzle
סין ,אירופה ,ותחילת הצמיחה הכלכלית בעולם"
יואל מוקיר ,אוניברסיטת נורת'ווסטרן
 10:15-10:30הפסקת קפה
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 10:30-11:30מושב ראשון
מדיניות פיסקלית והפעילות הכלכלית
יו”ר :עדי ברנדר ,בנק ישראל

אולם
C

מישל סטרבצ'ינסקי ,האוניברסיטה העברית
כללים פיסקליים ומחזור העסקים
לב דרוקר ,משרד האוצר
הרכב מסים וצמיחה כלכלית
עדי ברנדר ,בנק ישראל
ההשפעה של שינויי מס סטטוטוריים
על גביית המסים בישראל
מימון ושווקים פיננסיים
יו”ר :חדוה בר ,בנק לאומי

אולם
B

אלכס צוקרמן ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ואוניברסיטת תל אביב (אמריטוס)
התנהגות הבנקים בארה"ב מאז התמוטטות
חברת האחים להמן ותזמון אסטרטגיות יציאה
אלון רביב ,אוניברסיטת בר אילן
הגבול העליון לפרמיית הסחירות של אג"ח
קונצרניות
2

ועידת הכלכלה של ישראל

יגאל מנשה ,בנק ישראל
מחזורים פיננסיים ,מרווחי אשראי ומחזורי
עסקים ריאליים
כלכלת בריאות וזקנה
יו”ר :לאה אחדות ,המכללה האקדמית רופין
ומכון ון ליר

אולם
D

עדית סולברג ,אוניברסיטת אריאל
השפעת השינויים הצפויים והבלתי צפויים
בתוחלת החיים על ההסדרים הפנסיונים ושוק
העבודה
עדו קאליר ,הקריה האקדמית אונו וקרן זנבר
החיסכון לטווח ארוך בישראל במבחן מדדי
ייחוס אנדוגניים ()1999-2013
אביעד טור סיני ,האוניברסיטה העברית
מבנה ותפקיד הרשת החברתית בקבלת
החלטות כלכליות
שולי ברמלי-גרינברג ,מכון ברוקדייל
שילוב מימון והספקת שירותי בריאות באופן
פרטי והשלכותיו על איכות השירות
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כלכלת סביבה ומשאבי טבע
יו”ר :מרדכי שכטר ,אוניברסיטת חיפה
(אמריטוס) והמרכז הבינתחומי הרצליה

אולם
E

 - 10:30-11:30המשך מושב ראשון

חגי קוט ,המכללה האקדמית ת"א-יפו
תמלוגים על כריית חצץ בישראל
יואב פלד ,אוניברסיטת חיפה
ניתוח כלכלי של שירותי המערכת האקולוגית
תחת משטרי דישון שונים בחלקות חקלאיות
גילה אלברט ,המכון הטכנולוגי חולון
כדאיות בדיקות מזהמים מכלי-רכב בצדי
הדרך  -מה ניתן ללמוד מהניסיון בירושלים?
מכרזים ומנגנונים אחרים
יו”ר :דוד וטשטיין ,אוניברסיטת בן גוריון

אולם
F

רועי זולטן ,אוניברסיטת בן גוריון
שוחד במכרזי מחיר ראשון ומחיר שני
אנה רובינצ'יק ,אוניברסיטת חיפה
חלוקת המשתתפים בתחרות על פי יכולותיהם
מגבירה את התחרותיות
דוד וטשטיין ,אוניברסיטת בן גוריון
תחרות להשגת חידושים

4

ועידת הכלכלה של ישראל

אולם
A

שיח ראשי מחלקות
יו”ר :מנואל טרכטנברג ,הועדה לתכנון ותקצוב
צבי אקשטיין ,המרכז הבינתחומי הרצליה
יוסף דויטש ,אוניברסיטת בר אילן
דורון לביא ,המכללה האקדמית תל חי
ענר סלע ,אוניברסיטת בן גוריון
דורון קליגר ,אוניברסיטת חיפה
 11:40-12:40מושב שני
מקרו-כלכלה מוניטרי
יו”ר :עקיבא אופנבכר ,בנק ישראל

אולם
A

איליעזר בורנשטיין ,בנק ישראל
פרמיית המניות במשק קטן ופתוח ,ויישום למשק
הישראלי
אסף פתיר ,האוניברסיטה העברית
איגוח ,ערנות הבנקים ,והצלות פיננסיות
עקיבא אופנבכר ,בנק ישראל
הביטקוין :הווה  -ועתיד (?)
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שוק הנדל"ן ודיור בר השגה
יו”ר :אשר טישלר ,אוניברסיטת תל אביב

אולם
B

 - 11:40-12:40המשך מושב שני

דני בן שחר ,הטכניון
מנגנון ראצ׳ט תחת החלפת מטבע:
ניסוי טבעי בשוק הדיור
דוד ג'נסוב ,האוניברסיטה העברית
השימוש בדולר והמעבר לשימוש בשקל בשוק
הנדל"ן בישראל
אורה בלום ,אוניברסיטת תל אביב
מודל של הון משותף בבעלות בדיור
כלכלת חינוך ועבודה
יו”ר :שרית כהן-גולדנר ,אוניברסיטת בר אילן
חגי אטקס ,בנק ישראל
האם השתתפות בסקרי עבודה חדשיים
מגבירה את אמדן שיעור ההשתתפות בכוח
העבודה? ראיות מישראל
דוד מעגן ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הישגים עתידיים של נבחני המיצ"ב בישראל
נחום בלס ,מרכז טאוב
יישום חוק לימוד חובה לגילאי :3-4
השלכות מאקרו חברתיות וכלכליות
6

ועידת הכלכלה של ישראל

אולם
F

קואופרציה והתנועה הקיבוצית
יו”ר :יעקב גלבוע ,המכללה האקדמית ספיר

אולם
D

יואב כסלו ,האוניברסיטה העברית (אמריטוס)
הצמיחה והדעיכה של הקואופרציה
האידאולוגית בחקלאות
שרה אדום ,המכללה האקדמית אשקלון
מניעים ,ציפיות והתוצאות של מהפכת
המזוגים והרכישות בתעשייה הקיבוצית
כלכלה התנהגותית וניסויית
יו”ר :יואלה ברבי-מאיר ,אוניברסיטת בן גוריון

אולם
E

אבי וייס ,אוניברסיטת בר אילן
מוצרים חופשיים למחצה והגבלות כמות
טיראן רותמן ,אוניברסיטת חיפה
דפוסי השקעה התנהגותיים בסקטור הפארמה
שאול שלוי ,אוניברסיטת בן גוריון
שיתוף-פעולה מושחת
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 - 11:40-12:40המשך מושב שני

נתונים חדשים
יו”ר :דמיטרי רומנוב ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה

אולם
C

דניאל גוטליב ,המוסד לביטוח לאומי
מסד נתונים חברתי-כלכלי של הביטוח
הלאומי
יורי גובמן ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אמידת התפלגות שווי דירות מגורים במגזר
היהודי העירוני
צבי אמיר ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
סקר המיומנויות בישראל ()PIAAC

 12:45-13:30מליאה:
הרצאת קרנית פלוג ,נגידת בנק ישראל
 13:30-14:30ארוחת צהריים

8

ועידת הכלכלה של ישראל

אולם
A

 14:30-15:30מושב שלישי
אולם
E

סוגיות במקרו-כלכלה
יו”ר :אפרים צדקה ,אוניברסיטת תל אביב
אסף רזין ,אוניברסיטת תל אביב (אמריטוס)
נדיבות מדינת רווחה והגירה :ארה"ב מול
אירופה
אסף גבע ,משרד האוצר
השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על
המצרפים הפיסקליים
ברוך גליקסברג ,אוניברסיטת חיפה
עקומת לאפר דינאמית ומדיניות מונטרית

אולם
D

עוני ,אי שוויון ורווחה
יו”ר :דניאל גוטליב ,המוסד לביטוח הלאומי

זויה ניסנוב ,אוניברסיטת בר אילן
השינויים בגודלו ובהכנסתו של מעמד הביניים
בישראל2002-11 ,
איל קמחי ,האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב
מגמות באי השוויון בשכר העבודה בישראל
מירי אנדבלד ,המוסד לביטוח לאומי
השפעת גורמי שוק העבודה על העוני ואי
השוויון בישראל בראייה בינלאומית
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כלכלה פוליטית :מחיר המלחמה
יו”ר :אסטבן קלור ,האוניברסיטה העברית

אולם
B

 - 14:20-15:20המשך מושב שלישי

טל שדה ,אוניברסיטת תל אביב
מלחמות זולות יותר :קשירת ידיהם של ידידי
האויב
אסף זוסמן ,האוניברסיטה העברית
השפעת איום הרקטות על שוק הדיור בישראל
אנדרו שיין ,המכללה האקדמית נתניה
ההשלכות הכלכליות של המלחמות בארץ
ישראל במאה השנים האחרונות

אולם
C

היסטוריה כלכלית:
תולדות הבנקאות המרכזית
יו”ר ומתדיין :אלכס צוקרמן ,אוניברסיטת
תל אביב (אמריטוס) והמרכז הבינתחומי הרצליה
נתן מרקוס ,האוניברסיטה העברית
יועצים זרים בבנקים מרכזיים :תיאוריה
כלכלית ופרקטיקה בהיסטוריה

10

ועידת הכלכלה של ישראל

דוד קליין ,דוד קליין יעוץ פיננסי בע"מ
חוק בנק ישראל ועצמאות הבנק המרכזי
אריה קרמפף ,המכללה האקדמית ת"א-יפו
עצמאות בנקים מרכזיים במדינות מתפתחות:
בנק ישראל כסוכן פיתוח כלכלי1954-1958 ,

ריכוזיות ,רגולציה ומחירים
יו”ר :ארתור פישמן ,אוניברסיטת בר אילן

אולם
E

אסף אילת ,רשות ההגבלים העסקיים
קשירה טורפנית
איל סולגניק ,המרכז הבינתחומי הרצליה
כללי הצבעה בשוק ההון בישראל
אביחי שניר ,המכללה האקדמית נתניה
ההשפעה של סיומות מחירים על קשיחות
מחירים :עדויות משינויים בשיעור המע"מ
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פאנל :נשים בכלכלה
יו”ר :ישראלה מני ,אגוד לשכות המסחר
ודפנה אבירם ,התאחדות התעשיינים

אולם
A

יפית אלפנדרי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
דליה נרקיס ,מנפאואר ישראל
מיכל פינק ,משרד הכלכלה
נירה שמיר ,בנק דיסקונט
 15:30-17:00פאנל
המדיניות התקציבית לשנים הקרובות
יו”ר :אבי בן-בסט ,האוניברסיטה העברית
עדי ברנדר ,בנק ישראל
מומי דהן ,האוניברסיטה העברית
יעל מבורך ,אגף התקציבים
עומר מואב ,אוניברסיטת ווריק ,האוניברסיטה
העברית ,והמרכז הבינתחומי הרצליה

12

ועידת הכלכלה של ישראל

אולם
A

