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הערות על תכנית הדיור
של שר האוצר משה כחלון
נעם גרובר

1

עם כניסת שר האוצר החדש ,משה כחלון ,לתפקידו ,ועם ריכוז הסמכויות בתחום הדיור בידיו ,נחשף בפני
הציבור באופן רשמי החלק הראשון של תכניתו לפתרון משבר הדיור 2.מסמך זה מתמקד בשלושה
מהסעיפים המרכזיים בתכנית זו:


הגדלת מס רכישה למשקיעים (רוכשי דירות לשם השקעה)



שיווק קרקעות זולות באמצעות תכנית "מחיר למשתכן"



הוספת מספר גדול של עובדים זרים

הגדלת מס רכישה למשקיעים
3

במסגרת תכנית הדיור ,הוגדל לאחרונה מס הרכישה למשקיעים ל 8-עד  10אחוז ,לפי סכום הרכישה.
מיסוי המשקיעים הוא צעד מוצדק לאור תרומתם לעליית מחירי הדיור ,כפי שיוסבר בהמשך .עם זאת,
באופן שבו הדבר בוצע יש מקום לחשש שהמיסוי לא יהיה אפקטיבי בהקטנת הביקוש של המשקיעים
לדירות.

למרות ההבנה שרכי שת דירות על ידי משקיעים תורמת לעליית המחירים ,אין אומדן רשמי ומדוייק של
היקף פעילות זו .ברור כי השפעת המשקיעים על שוק הדיור צריכה להמדד במספר הדירות שנקנו נטו –
דירות שנקנו על ידי משקיעים פחות דירות שנמכרו על ידם .גופי הממשלה אוספים נתונים על הדירות
שנקנו על ידי רוכשים המסווגים כמשקיעים ,אך אינם מפרסמים באופן סדיר נתונים מקבילים על הדירות
שנמכרו על ידם 4.בנוסף ,יכולת הממסד להבחין בין משקיעים ואלו שאינם משקיעים מוגבלת מאוד .כיוון
שמשקיעים נאלצים לשלם מס רכישה גבוה יותר ,והיקף המשכנתא הזמין להם קטן יותר ,נוצר תמריץ רב
עוצמה להסוות עסקות משקיעים ,כלומר לרכוש דירות באמצעות אנשי קש ,ככל הנראה בעיקר קרובי
משפחה ,שאין בבעלותם דירה .לראייה אפשר להביא את המספר הגדול של רוכשי דירות שהכנסתם נמוכה
1

ד"ר נעם גרובר ,חוקר בכיר במוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי .המחבר מודה לפרופ' דן בן-דוד ולפרופ' איל קמחי על
הערותיהם המועילות.

2

עיקרי התכנית מפורטים בהודעה לעיתונות של משרד האוצר ,בקישור:

http://www.mof.gov.il/Releases/Pages/constructionreform.aspx
3

 8אחוז עד ל 4.8-מיליון שקל (לעומת שיעור משתנה של  5-7אחוז לפני השינוי) ,ו 10-אחוז מעל ל 4.8-מיליון שקל (לעומת 8
אחוז לפני השינוי).

4

נתונים חלקיים מפורסמים באורח בלתי סדיר בסקירת הנדל"ן הרבעונית של משרד האוצר.
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מוסד למחקר כלכלי-חברתי

ואין להם כל יכולת מעשית לממן את
הרכישה שביצעו בעצמם .באוצר מודעים
היטב לבעיה זו (אגף הכלכלן הראשי,
.)2015

תרשים 1

אחוז משקי הבית המחזיקים
בשתי דירות ויותר
7.9%

דרך אחת ,אולי היחידה בנמצא כיום,
לאמוד את היקף פעילות המשקיעים
באופן אמין היא באמצעות מעקב אחר
משקי הבית המחזיקים בשתי דירות
ויותר ,כפי שנתון זה מדווח בסקר
4.3%
4.1%
ההוצאות של הלשכה המרכזית
3.5%
3.3%
3.2%
לסטטיסטיקה (למרבה הצער ,מספר
2.9%
2.5%
הדירות שמחזיקים משקי בית אלו לא
2.3%
נבדק בסקר) .כפי שמראה תרשים ,1
בשנים  ,2003-2007אחוז משקי הבית
שהחזיקו שתי דירות או יותר היה נמוך,
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
עם סימנים קלים של מגמת ירידה .חשוב
מקור :נעם גרובר ,מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי
לזכור שמחירי הדירות ירדו בכ 30-אחוז
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
במונחים ריאליים (כלומר ,לאחר ניכוי
האינפלציה) בעשור שבין  1997ל .2007-ירידות אלו היו תוצאה של בנייה עודפת בסוף שנות ה ,90-מצד
אחד ,ושל הריבית הגבוהה יחסית בתקופה זו ,מצד שני .בתנאים אלו אין פלא ששיעור המשקיעים בנדל"ן
ירד.
6.4%

בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שהחל בסוף העשור האחרון ,החלה מגמת ירידה בשיעורי הריבית
שהובילה לרמות הנמוכות באופן היסטורי הקיימות כיום .דבר זה גרם לכניסת הון רב להשקעות בנדל"ן.
עם ירידת הריבית ,המשקיעים (משקי הבית המחזיקים בשתי דירות או יותר) הפכו לחלק דומיננטי בשוק
והעלו משמעותית את הביקוש לדירות ,כפי שניתן לראות בתרשים  .2התרשים מציג את התוספת למספר
המשפחות בישראל ואת התוספת למספר
תרשים 2
המשקיעים בצד הביקוש לדירות ,ואת מספר
הדירות החדשות (התוספת למספר הדירות
גידול שנתי בביקוש והיצע לדירות
ממוצעים שנתיים ,לפני ואחרי המשבר העולמי
במשק) בצד ההיצע.
בהתייחס לשנת  2003כשנת בסיס ,ניתן
לראות כי בשנים  2004-2007מספר
המשקיעים ירד במקצת ,בקצב ממוצע של
 2,243משקי בית בשנה .לעומת זאת ,בשנים
 2008-2012מספר המשקיעים עלה בקצב
ממוצע של  25,433משקי בית בשנה .כאמור,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינה
מדווחת את מספר הדירות המדוייק של
המשקיעים .אם מספר הדירות למשקיע לא
השתנה (הנחה שאינה בהכרח נכונה) ,אזי בין
שתי התקופות מדובר בעלייה בביקוש של
מעל ל 27-אלף דירות בשנה עקב רכישות
המשקיעים .במקביל לעליה החדה במספר
המשקיעים ישנה גם עלייה בגידול במספר
המשפחות ,ממעט פחות מ 30-אלף לשנה
בממוצע בשנים  2004-2007לממוצע שנתי

2

2008-2012

2004-2007

(אחרי המשבר העולמי)

(לפני המשבר העולמי)

60,673
שינויים בין שתי התקופות

תוספת משפחות

35,240

תוספת משקיעים*

25,433

 121%גידול בביקוש*
גידול בהיצע
6%

33,570
27,532

31,581

29,775

ביקוש

היצע
(דירות חדשות)

-2,243

ביקוש

היצע
(דירות חדשות)

לא כולל שינוי במספר דירות למשקיע *
מקור :נעם גרובר ,מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי
נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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של מעל ל 35-אלף משפחות בשנים .2008-2012

אוגוסט 2015

5

לעומת העליה בביקוש ,היצע הדירות החדשות גדל אך במעט בין שתי התקופות  -כאלפיים דירות בשנה
בממוצע .בעוד שבתקופה שלפני המשבר העולמי וירידת הריבית היצע הדירות החדשות תאם לגידול
במספר המשפחות בישראל ,ומכירות המשקיעים אף פינו דירות נוספות ,לאחר ירידת הריבית המשקיעים
דחקו את המשפחות החדשות בתחרות על הדירות ,והאחרונות נאלצו להסתפק במגורים בשכירות אצל
המשקיעים 6.בשנת  2014הסתיימה בנייתן של כ 45-אלף דירות .במידה שביקוש המשקיעים והגידול
הדמוגרפי ימשיכו בהיקפים של השנים  , 2008-2012הרי שנדרש גידול משמעותי נוסף בהיצע הדירות
החדשות ,לסדר גודל של  60אלף דירות בשנה ,בכדי לעצור את עליית המחירים.
יש לציין כי הערכות אלו לגבי השפעת המשקיעים על הביקוש לדירות הן הערכות חסר המתייחסות רק
לגידול במספר משקי הבית המחזיקים שתי דירות ויותר אך אינן מתייחסות לגידול במספר הדירות
שבבעלות משקי בית אלו ,כיוון שמספר הדירות המדוייק לא נבדק בסקר .סביר כי כאשר ההשקעה בנדל"ן
כדאית ,ויש נו גידול במספר המשקיעים ,גם המשקיעים הקיימים מגדילים את אחזקותיהם ,כפי שאכן
7
מראים הנתונים האחרונים.
הערכה ממשלתית רשמית של רכישות המשקיעים נטו אינה קיימת ,אך מהשוואת הנתונים המנהליים של
הרכישות והמכירות על ידי משקיעים ,המפורסמים באורח בלתי סדיר ,ניתן להסיק כי בשנים 2010-2012
מדובר על כ 12-עד  16אלף דירות בשנה 8.פער ניכר זה בין ההערכות המתבססות על הנתונים המנהליים
ובין הערכות החסר המתקבלות מניתוח נתוני סקר ההוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהווה
עדות נוספת ,הן להיותם של המשקיעים הגורם הראשון במעלה לעליית המחירים ,והן לקלות שבה
משקיעים רוכשים דירות בלא להרשם ,ובלא לשלם מס רכישה ,כמשקיעים.
מתוך כך ברורים שני דברים :ראשית ,למס על משקיעים בנדל"ן ,אם יוטל וייאכף כהלכה ,היכולת להשפיע
מהותית על מחירי הדירות .שנית ,האופן שבו רשות המיסים מגדירה רוכש דירה כמשקיע הוא בעייתי
מאד .על פי הפער בין נתוני סקר ההוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובין נתוני רשות המסים
ניתן להסיק כי ישנם משקיעים רבים שהמערכת אינה מזהה .בנוסף ,ברור גם כי העלאת המיסוי על
רוכשים המזוהים כמשקיעים תוביל עוד יותר מהם להתחמק ולרכוש את הדירות דרך אנשי קש.
לפיכך ,הגדלת מס הרכישה למשקיעים ,כפי שבוצעה ,היא צעד שתועלתו מוגבלת .צעד זה משפיע רק על
חלק מבין המשקיעים בפועל ,וצפוי לעודד עוד יותר את ההתחמקות ממיסוי המשקיעים באמצעות רכישה
על ידי צד שלישי .ישנן אלטרנטיבות עדיפות למיסוי ההשקעה בדיור ,ובראשן מיסוי הכנסה משכר דירה
והעלאת הארנונה למגורים.

מיסוי הכנסה משכר דירה
במדינת ישראל ישנו פטור ממס על הכנסה משכר דירה עד לסכום של  5,080שקל לחודש ,כאשר רק אם
ההכנסה גבוהה יותר מוטל עליה מס 9,אולם נראה כי אכיפת מס זה הייתה בעייתית מאוד בשנים
5

יש לציין כי חלק ניכר מהעליה בגידול במספר המשפחות נובע מכך שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת 2006
התווספו  10,700משפחות בלבד .מספר זה נמוך באופן חריג ,ומעלה חשש לטעות באומדן.

6

לשם הבהרה – רכישות משפרי דיור אינן משפיעות על מספר הדירות הזמינות לרכישה ,אלא רק על התמהיל של דירות יד-
שניה וחדשות .באופן תיאורטי ,כיוון שרכישות משפרי דיור נטו (קניות פחות מכירות) הן אפס בהגדרה ,רכישות המשקיעים נטו
ורכישות של רוכש י דירה ראשונה (זוגות צעירים) שוות יחדיו למספר הדירות החדשות (בפועל שיוויון זה אינו מתקיים עקב
תזמון הקנייה והמכירה של משפרי הדיור ,וכן עקב כניסתן לשוק של דירות העוברות בירושה) .מתוך כך ברור שהעלייה בחלקם
של המשקיעים התבטאה בהכרח בירידה מקבילה בחלקם של הזוגות הצעירים.

7

לפי גלובס ( ,)2015נתוני רשות המסים למחצית הראשונה של שנת  2015אכן משקפים ,באורח חד משמעי ,עלייה גם בשיעור
המשקיעים וגם במספר הדירות של המשקיעים הקיימים .למרבה הצער ,רשות המסים טרם חשפה נתונים על שנים קודמות.

8

ראו למשל נתונים במשרד האוצר (.)2013

9

ישנה אפשרות שלישית ,בה על הכנסה שמעל הסף המשכיר משלם על פי מדרגת המס השולית שלו ,הנקבעת לפי סך הכנסותיו
מכל המקורות ,אך ביכולתו לנכות את הוצאותיו על תחזוקת הדירה באופן יחסי לחלק מהכנסתו הנתון למס .לפירוט תקנות
המס בנושא ראוhttps://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomTaxGuigeRentHakalot.aspx :
להסבר נוסף על מסלולי המס השונים ראו בלנגה (.)2014

3

http://shoresh.institute

מזכר מדיניות

מוסד למחקר כלכלי-חברתי

אוגוסט 2015

האחרונות .לפי נתוני סקר ההוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סך תשלומי השכירות בשנת
 2012היה כ 20-מיליארד שקל .על הכנסות אלו נגבה בשנים האחרונות מס בסכומים שנתיים של כמה
עשרות מיליוני שקלים ,למרות מאמצים של רשות המסים להעמיק את הגבייה בתחום 10.מדובר על שיעור
מס ממוצע של פחות ממחצית האחוז .בפועל ,מדינת ישראל העניקה פטור ממס על הכנסות משכר דירה,
ועודדה בכך השקעה בנדל"ן ,וזאת בתקופת בועת הנדל"ן החמורה בתולדותיה ,ובעלות מצטברת של
11
עשרות מיליארדי שקלים שיכלו להיכנס לקופתה.
לפיכך ,יש לבטל את הפטור ממס על הכנסה משכירות עד לסכום של  5,080שקל בחודש ,ולמסות הכנסה
זו מהשקל הראשון .במידה שהייתה נהוגה בישראל חובת דיווח כללית ,הרי היה זה טריוויאלי למסות את
ההכנסה משכירות ,בניכוי ההוצאות ,בדומה לשאר סוגי ההכנסות .חובת דיווח כללית גם הייתה מאפשרת
זיהוי טוב יותר של משקי בית הרוכשים דירות בלא הכנסה הולמת .כל עוד חובה זו אינה נהוגה בישראל,
מוצע למסות את ההכנסה משכירות באופן פרוגרסיבי ,בשיעורים מופחתים ביחס לשאר סוגי ההכנסות,
אך בלא ניכוי הוצאות 12.ניתן למשל למסות את ההכנסה משכירות בשיעור של  10אחוז עבור משקי בית
שסך הכנסתם (מכל המקורות) נמוכה מהממוצע (למשל פנסיונרים שעיקר הכנסתם מהשכרת הדירה),
בשיעור של  15אחוז עבור משקי בית שסך הכנסתם גבוהה מהממוצע אך נמוכה מכפל הממוצע ,ובשיעור
של  20אחוז עבור משקי בית שסך הכנסתם גבוהה מכפל הממוצע .סביר כי משקי בית שהכנסתם גבוהה
יעדיפו להחזיק בדירה דרך חברה בע"מ .כיוון שפעילות חברות בשוק השכירות היא מפתח לקיומה של
שכירות ארוכת טווח ,כפי שקיים במדינות רבות בעולם ,יש להתייחס להתפתחות שכזו בחיוב .המציאות
הקיימת ,בה משכירים פרטיים משלמים שיעור מס נמוך ,אם בכלל ,מונעת פעילות משמעותית של חברות
בשוק השכירות.
מיסוי הכנסה משכירות בדומה לשאר סוגי ההכנסות ,כנהוג בעולם המפותח ,הינו צעד נדרש עבור הקצאה
יעילה של מקורות במשק ,אך במצב הנוכחי של בועת נדל"ן הוא מתבקש במיוחד .יתרון נוסף של צעד זה
ביחס למס הרכישה למש קיעים הוא שהוא עשוי להפוך את ההחזקה בהשקעה בנדל"ן לפחות כדאית עבור
מי שכבר רכש דירה/ות ,ולא רק להרתיע קונים חדשים.

העלאת הארנונה למגורים
בעיה חמורה במדינת ישראל היא שהארנונה למגורים אינה מכסה את העלויות הממוצעות לתושב
ברשויות המקומיות 13.הרשויות החזקות מאזנות את תקציבן באמצעות ארנונה לעסקים ,בעוד שהרשויות
החלשות נסמכות על מענקי האיזון של משרד הפנים .המשמעות של מצב זה היא שרשויות מקומיות,
ובמיוחד רשויות חזקות ,אינן מעוניינות בבנייה למגורים ,המצריכה ירידה ברמת השירותים העירוניים
בכדי לממן את התשתיות עבור התושבים החדשים ,ואין הכנסה בצידה .התוצאה היא עיכובים רבים
באישורי הבנייה למגורים ,הגורמת למחסור בדירות ,בה בעת שבנייה לעסקים (תעשייה ומסחר) מתקדמת
במהירות ,וישנו חשש לעודף היצע של נדל"ן עסקי.
הגדלת החופש של הרשויות המקומיות העומדות בתקן סביר של שקיפות תקציבית לקבוע את הארנונה
בתחומן צפויה ,מצד אחד ,להעלות את קצב אישורי הבנייה ,ומצד שני ,להפוך את ההחזקה בנכסי נדל"ן
למגורים לכדאית פחות ,ולצמצם את התמריץ להשקעה בהם .זהו נושא מורכב ,הקשור קשר הדוק הן
למאזן הכוחות בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי במדינת ישראל ,והן לאופן בו תומכת המדינה
בפריפריה .עם זאת ,ניתן בהחלט לאפשר לרשויות המקומיות לקבוע את הארנונה בתחומן ,הן לעסקים והן
למגורים ,לפי כללי המשחק הדמוקרטי .צעד זה ייצור מציאות בה ,באמצעות גובה הארנונה ואיכות
10

ראו בהקשר זה את מגידו ( )2014ואת פז-פרנקל (.)2014

11

הטלת מס אחיד של  10אחוז צפויה להניב  2-3מיליארד שקל בשנה ,כאשר שיעור גבוה יותר עשוי להניב תקבולים גבוהים
יותר .הטלת מס לפי רמת השתכרות עשויה להניב סכומים גדולים בהרבה ,כיוון שעיקר החזקות הנדל"ן נמצאות בידי משקי
בית בעלי הכנסה גבוהה ,כפי שניתן לראות בגרובר (.)2014

12

בהקשר זה ,יש לאפשר למשקי בית השוכרים ומשכירים בו זמנית לשלם מס רק על ההפרש בין שכר הדירה שהם מקבלים
לזה שהם משלמים ,אחרת מדובר בקנס על ניידות גאוגרפית.

13

ראו שרמן ובן-לולו (.)2014
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השירותים ,הרשויות המקומיות מתחרות זו בזו גם על תושבים (ובנייה למגורים) ,ולא רק על עסקים.
במקביל ,ניתן להמשיך את התמיכה בפריפריה באמצעות הלימה (מאצ'ינג) דיפרנציאלית פשוטה ,העדיפה
בהרבה על מודל האיזון הסבוך והבעייתי שבו משתמשים כיום.

מי ישלם את המס ,המשכירים או השוכרים?
טענה ידועה היא שכל מס על המשכירים צפוי בסופו של דבר להתגלגל לשכר הדירה ,ולהוות בעצם מס על
השוכרים .בפועל ,יכולת המשכירים להעלות בשרירותיות את שכר הדירה מוגבלת ,אחרת כבר היו עושים
זאת Carroll and Yinger (1994) .מראים שהמשכירים נושאים בכ 90-אחוז מעליית המס ,ומצליחים לגלגל
על השוכרים כ 10-אחוז 14.בנוסף ,יש לזכור כי שכר הדירה קשור קשר הדוק למחירי הדירות :מגורים
בשכירות ובבעלות הם מוצרים תחליפיים ,וכיוון שמיסוי המשקיעים צפוי למתן את עליית מחירי הדירות,
ואולי אפילו לגרום לירידתם ,ההשפעה תגיע גם למחירי השכירות ,וגם השוכרים יהנו ממנה.
במדינות רבות בעולם המפותח נהוגים הן מיסוי הכנסה משכר דירה ,והן קביעת ארנונה ברמה
המוניציפאלית ,והדבר אינו מהווה כל מכשול לקיומו של שוק שכירות משוכלל ומתפקד .ניתן ורצוי ליישם
אמצעים אלו בהדרגה ,בכדי למנוע זעזועים מיותרים בשוק.

שיווק קרקעות זולות באמצעות תכנית "מחיר למשתכן"
עליית הביקוש לדירות העלתה גם את הביקוש לקרקעות לבנייה .עקב בעייה קשה בהיצע קרקעות אלו,
עליית הביקוש להן היתרגמה רובה ככולה לעלייה במחירן ,כאשר עלייה זו במחיר הקרקע היא מרכיב
מרכזי בעליית מחירי הדירות 15.במקום להתמקד בהורדת המחירים באמצעות הגדלת ההיצע ,משרד
האוצר מקדם את תכנית "מחיר למשתכן" ,בה הקבלנים מקבלים את הקרקע בהנחה מהמדינה ,ומתחרים
ביניהם במכרז על מחיר הדירה הסופי הנמוך ביותר.
כיוון שמחיר הדירה בתכנית זו אמור להיות נמוך ממחיר השוק ,צפוי להיווצר עודף ביקוש ,וישנו חשש
גדול שהקבלנים ינצלו עובדה זאת ויבנו דירות באיכות נמוכה יותר ,ו/או ידאגו שההיצע המוגבל יגיע
למקורביהם ,וכך יגרפו חלק ניכר מערך ההנחה על הקרקע לכיסם .משרד האוצר מתכוון למנוע את
התופעה באמצעות ייעוד הדירות שבמסגרת התכנית בעיקר לרוכשי דירה ראשונה ,אך כפי שכבר נידון,
היכולת המנהלית להבדיל בין רוכשי דירה ראשונה ומשקיעים הרוכשים דרך צד שלישי מוגבלת ביותר.
בפועל ,נתח ניכר מההנחה במחיר הקרקע ,הבאה על חשבון תקציב המדינה ,צפוי להגיע לקבלנים
ולמשקיעים .עדיף היה להוציא את סכום הכסף הזה על הגדלת ההיצע ,בעיקר באמצעות השקעה
16
בתשתיות ותמרוץ רשויות מקומיות ,ולא להיעזר בפתרונות קסם.

הוספת מספר גדול של עובדים זרים לענף הבנייה
בעולם המפותח נהוגה זה שנים רבות בנייה מתועשת ,בה רבים מחלקי הבניין נבנים במפעל ועיקר העבודה
באתר הבנייה היא מלאכת הרכבתם .שיטה זו מאפשרת בנייה מהירה יותר ,באיכות גבוהה יותר ,ותוך
שימוש בפחות עובדים ,יחסית לשיטה של יציקת רוב חלקי הבניין באתר עצמו ,כפי שנהוג בארץ.
תכנית משרד האוצר להורדת מחירי הדיור כוללת ,תחת הכותרת "הגברת הפיריון בענף הבנייה" ,הן
צעדים להגברת התיעוש בענף הבנייה והן כוונה להגדלת מספר העובדים הזרים בענף .מדובר בפסיחה על
ש תי הסעיפים :הנגישות לכוח עבודה זול היא המונעת את תיעוש ענף הבנייה בישראל ,והופכת אותו לבעל
פריון עבודה מהנמוכים בעולם המפותח 17.יש להתאים את התקינה הישראלית בתחום למקובל במדינות
14

למעשה ,במחקר זה לא ברור אם התוספת למ חיר השכירות היא תוצאה של גלגול המס על השוכרים ,או של שיפור ברמת
השירותים העירוניים כתוצאה מהגדלה של הכנסת העיריות ,המעלה את הביקוש למגורים באזור.

15

ראו זוסמן (.)2013

16

לדיון על החסמים העיקריים להיצע הקרקעות לבנייה ,ראו גרובר (.)2014

17

ראו בן-דוד (.)2013
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המתקדמות ,ובכך לאפשר ייבוא רכיבי בנייה מחברות בנייה מתועשת בחו"ל ,ולהפוך את הקמתם של
מפעלי בנייה מתועשת בארץ לכדאית .הגדלת מספר העובדים הזרים בענף הבנייה תאפשר דווקא את
דחיית תיעוש הענף והמשך התלות בעבודת כפיים זולה .יתרה מכך ,מחירי הדירות נקבעים על ידי היצע
וביקוש ,והיצע הקרקעות ,ולא מספר הבנאים ,הוא צוואר הבקבוק המגביל את היצע הדירות .כיוון שכך,
הפחתה בעלויות הבנייה עקב כוח העבודה הזול לא תגדיל את היצע הדירות ולא תגרום לירידה במחיריהן,
אלא תגדיל את רווחי היזמים ,דבר שיוביל בסופו של דבר לעלייה במחירי הקרקעות .לבד ממומחים
בבנייה מתועשת שידריכו את העובדים המקומיים ,אין צורך לייבא עובדים זרים לענף הבנייה.

סיכום
תכנית הדיור של שר האוצר כוללת מספר רב של צעדים חיוביים ,שמטרתם להגדיל את היצע הקרקעות
לבנייה .בנוסף ,התכנית מזהה נכונה את המשקיעים כסיבה המרכזית לעליות המחירים ,ונוקטת צעדים
לצמצום מעורבותם בתנאי השוק הנוכחיים .עם זאת ,שלושה מהחלקים המרכזיים בתכנית פגומים במידה
רבה:


חוסר היכולת המנהלית להבחין ברכישה לצורך השקעה המוסווית כרכישת דירה ראשונה דרך צד
שלישי מגבילה את ההשפעה של הגדלת מס הרכישה למשקיעים ,ומעודדת רכישות כאלו.



תכנית "מחיר למשתכן" היא ניסיון לדמות תחרות באמצעים בירוקרטיים ולהוריד מחירים שלא
דרך הגדלת ההיצע .ישנו חשש גדול ,בין השאר עקב אותה חוסר יכולת להבחין ברכישות
משקיעים דרך צד שלישי ,שתכנית זו תבזבז כספי ציבור בלא להביא מזור לזוגות צעירים.



הוספת מספר גדול של עובדים זרים תעצור את תיעוש ענף הבנייה ולא תוריד את מחירי הדירות.
התוצאה הצפויה של צעד כזה היא דווקא עליית מחירי הקרקעות.

לפיכך מומלץ ,כחלופה לחלקים אלו בתכנית:


למסות הכנסה משכר דירה מהשקל הראשון .שיעור המס צריך להיות פרוגרסיבי ,כלומר תלוי
בסך הכנסתו של משק הבית (מכל המקורות) ,כאשר בעלי הכנסה נמוכה ישלמו שיעור נמוך ובעלי
הכנסה גבוהה ישלמו שיעור גבוה .בכדי לפשט את הליך המיסוי מוצע כי המס יהיה על סך
ההכנסה משכר דירה ,בלא ניכוי הוצאות ,אך שיעורו יהיה נמוך משיעור המס על הכנסה מעבודה.



לבטל את תכנית "מחיר למשתכן" ולהשקיע את הכספים שיחסכו בתשתיות לדיור ובתמריצים
לבנייה ברמה המקומית.



להתאים את תקני הבנייה למקובל בעולם ולאפשר יבוא רכיבי בנייה מתועשת ,בלא הגדלת מכסת
העובדים הזרים.

6

http://shoresh.institute

מזכר מדיניות

מוסד למחקר כלכלי-חברתי

אוגוסט 2015

ביבליוגרפיה
Robert J. Carroll and John Yinger (1994), "Is the Property Tax a Benefit Tax? The Case of Rental
Housing," National Tax Journal ,)2(47 ,pp. 295-316.
אגף הכלכלן הראשי ( ,)2015סקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש פברואר  ,2015משרד האוצר.
בלנגה ,ג'ק (" ,)2014ביטול הפטור ממס למשכירי דירות :כמה זה יעלה לכם?" ,כלכליסט 18 ,ביולי .2014
בן-דוד ,דן (" ,)2013פיריון העבודה בישראל" ,בתוך דן בן-דוד (עורך) ,דוח מצב המדינה  -חברה ,כלכלה ומדיניות
 ,2013מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,עמ' .89-108
גלובס (" ,)2015רשות המסים 331 :ישראלים מחזיקים ב 10-דירות ויותר" ,גלובס 17 ,במאי .2015
גרובר ,נעם (" ,)2014שוק הדיור בישראל" ,בתוך דן בן-דוד (עורך) ,דוח מצב המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות
 ,2014מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,עמ' .79-144
זוסמן ,נעם (" ,)2013התפתחות מחירי קרקע למגורים בשנים  ,"1998-2012מקרקעין ,יב ,מס  ,5עמ' .85-97
מגידו ,גור (" ,)2014רשות המסים "מתלבשת" על בעלי  3דירות ומעלה" ,גלובס 6 ,בנובמבר .2014
משרד האוצר ( ,)2013ענף הנדל"ן למגורים  -סיכום רבעון שלישי .2013
פז-פרנקל ,עינת (" ,)2014רשות המסים הגיעה רק ל 7%-מהיעד במיסוי משכירי דירות" ,כלכליסט 6 ,בנובמבר .2014

שרמן ,יורי ואנה אייזנברג בן-לולו ( ,)2014האם לרשויות מקומיות יש תמריץ שלילי להגדלת האוכלוסייה בשטחן?,
מכון גזית-גלוב לחקר הנדל"ן ,המרכז הבינתחומי הרצליה.

מוסד שורש הוא מכון עצמאי ובלתי-תלוי לחקר מדיניות .המוסד עורך מחקרים מבוססי עובדות ובלתי מוטים על
המשק ועל החברה האזרחית בישראל .מטרת המוסד לסייע בהנעת המדינה לתוואי ארוך טווח בר-קיימא ,המעלה
את רמת החיים בישראל ומקטין את הפערים בה .לקידום מטרה זו ,מוסד שורש מספק מידע למקבלי ההחלטות
המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים ברורים ונגישים על מקורן,
אופיין ומימדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה .המוסד מציע חלופות מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי
החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.
7

http://shoresh.institute

