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למרות המשך העלייה המהירה במחירי הדירות ,ישנם סימנים לכך ששוק הדיור בישראל
מתקרב לרוויה .לאחר שנים בהן מספר הדירות החדשות שנבנו היה נמוך מהגידול במספר
המשפחות ,החל משנת  2013קצב הבנייה הדביק ואף עבר את הגידול במספר המשפחות.
בנוסף לכך ,הביקוש האצור לדיור (כלומר ,הביקוש של מי שאינם שוכרים דירה או
מתגוררים בדירה בבעלותם) ,כפי שהוא נאמד על ידי שיעור משקי הבית הרב-משפחתיים,
נמצא ברמה נמוכה ביחס לעשר השנים האחרונות .המשך מגמות אלו צפוי לגרום לכך
שהמשקיעים בדירות יחלו להתקשות למצוא שוכרים ,דבר שיביא לירידה בשכר הדירה.
תהליך זה צפוי לפגוע בכדאיות ההשקעה בדירות ,ובמידה שקצב הבנייה ימשיך לעלות,
אף לעצור את עליות המחירים ולהתחיל מגמה של ירידה.

 1ד"ר נעם גרובר ,חוקר בכיר במוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי .המחבר מודה לפרופ' דן בן-דוד ולפרופ' איל קמחי על
הערותיהם המועילות.

http://shoresh.institute

מוסד למחקר כלכלי-חברתי

שוק הדיור בישראל
לפני היפוך מגמה
נעם גרובר
מבוא
עקב משבר הסאב-פריים בארה"ב ב 2007-ירדה הריבית במרבית העולם המפותח ,ובכלל זה
בישראל .ירידת הריבית גרמה למעבר של הון רב מנכסים פיננסיים לנדל"ן בכלל ,ולהשקעה בדירות
מגורים בפרט .כיוון שהיקף הבנייה גדל באיטיות יחסית ,בין היתר עקב חסמים ביורוקרטיים ,הגידול
בביקוש לדירות מצד המשקיעים העלה את מחירן והוציא את הבעלות על דירה בערים הגדולות מחוץ
להישג ידן של משפחות רבות ,אשר נאלצו להתגורר בשכירות .במקביל ,עלו גם מחירי השכירות ,דבר שפגע
עוד יותר בשוכרים ,אך הפך את ההשקעה בדירות לכדאית עוד יותר .כתוצאה מתהליך זה ,חוותה ישראל
ב 9-השנים האחרונות עלייה מהירה ומתמשכת במחירי הדיור ,וחלק ניכר מהציבור מאמין שעלייה זו
2
עתידה להימשך.
לצד ני סיונות להגדלת ההיצע ,הממשלות האחרונות ניסו לעצור את עליית מחירי הדיור הן על ידי
מיסוי משקיעים והגבלת היקף המימון הבנקאי העומד לרשותם ,והן על ידי מגוון תכניות – 'מע"מ אפס',
'מחיר מטרה' ו'מחיר למשתכן'  -שנועדו להוריד את מחירי הדירות באופן מלאכותי ,בעיקר עבור רוכשי
דירה ראשונה ,בלא להגדיל את ההיצע .לתכניות אלו הייתה עד כה השפעה מוגבלת ,בין השאר כיוון
שמשרדי הממשלה אינם יודעים לזהות חלק גדול מהרכישות לצרכי השקעה ככאלה .כפי שמחקר זה
מראה ,שיעור גדול של רכישות אלו מתבצע על ידי (או באמצעות) משקי הבית המתגוררים בשכירות,
הרוכשים דירות 'ראשונות' שאינם מתגוררים בהם .היקף תופעה זו גדול כל כך עד שבעוד ששיעור
המגורים בדירה בבעלות נמצא במגמת ירידה מתחילת המשבר ,שיעור משקי הבית להם בעלות על דירה
דווקא עלה.
אך למרות הריבית הנמוכה ,שקשה כיום לחזות מתי תעלה ,ולמרות מדיניות ממשלתית שאינה
תמיד קוהרנטית או אפקטיבית ,מחקר זה מראה כי ענף הבנייה בישראל עומד כיום בפני מצב של עודף
היצע ובפני אפשרות גוברת של ירידת מחירים .החל משנת  2013קצב הבנייה גבוה מהגידול במספר
המשפחות .מגמה זו צפויה להמשיך ,ואף להתגבר ,בשנים הקרובות .במקביל ,הביקוש האצור לדיור,
הנאמד באמצעות שיעור משקי הבית הרב-משפחתיים ,נמצא ברמה נמוכה יחסית ובמגמת ירידה.
משמעות הדבר היא כי רוכשי הדירות להשקעה צפויים להיתקל בקשיים הולכים וגדלים למצוא שוכרים,
מה שצפוי להוביל לירידה במחירי השכירות ולמשיכת מחירי הדירות כלפי מטה .תהליך זה ,אם יקרה
במהירות ובעוצמה ,עלול להביא למשבר קשה בענף הבנייה ולפגיעה בערך נכסיהם של משקיעים רבים.

עליית מחירי הדירות והשכירות
מגמת העלייה במחירי הדירות ,שהחלה בשנת  ,2007ממשיכה בעוז גם בשנים האחרונות .מנקודת
השפל של אפריל  2007עד לדצמבר  2015עלו המחירים ב 114-אחוז ,או ב 96-אחוז בניכוי האינפלציה .כפי
שניתן לראות בתרשים  ,1גם מחירי השכירות נמצאים במגמת עלייה ,המקבילה לעלייה במחירי הדירות,
אך מתונה יותר .מאפריל  2007לדצמבר  2015עלו מחירי השכירות ,לפי אומדני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,ב 49-אחוז ,או  30אחוז בניכוי האינפלציה.

 2ראו חודי (.)2015

1

http://shoresh.institute

מוסד למחקר כלכלי-חברתי

בתרשים  1בולט המתאם הרב בין
מחירי הדירות ומחירי השכירות .שני שווקים
אלו – שוק הדירות ושוק השכירות – קשורים
זה בזה באופן הדוק .ראשית ,משפחות
המתלבטות בין קניית דירה למגורים ובין
מגורים בשכירות תהיינה מוכנות לשלם יותר
על דירה ככל שמחירי השכירות גבוהים
(נמוכים) יותר ,ולהיפך ,תהיינה מוכנות לשלם
יותר על שכירות ככל שהדירות יקרות (זולות)
יותר .שנית ,בהנחה ששאר מאפייני ההשקעה
נשארים זהים ,השוקלים לרכוש דירה למטרת
השקעה (כשדמי השכירות שיתקבלו הם חלק
משמעותי מפירותיה) יהיו מוכנים לשלם יותר
על דירה זו ככל שדמי השכירות הצפויים
3
גבוהים יותר.
מכיוון שכך ,אם צפוי עודף היצע של
דירות להשכרה ,כפי שנטען בהמשך ,הדבר
יכול בהחלט להביא לירידת מחירי השכירות
ובעקבותיה גם לירידה במחירי הדירות.
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בבניה למגורים
60%

מדד מחירי דיור (שכירות)
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השפעת המשקיעים על מחירי הדירות
כפי שנידון בהרחבה בגרובר ( )2014וגרובר ( ,)2015מקורן של עליות המחירים בשוק הדיור בשנים
האחרונות אינו גידול דמוגרפי יוצא דופן או מחסור פתאומי בדירות ,אלא הריבית הנמוכה בשנים אלו
והכניסה של משקיעים בקנה מידה גדול לשוק הדירות שבאה בעקבותיה .ניתן להתרשם מכך בבירור
בתרשים  ,2המראה את המתאם השלילי בין
הריבית הריאלית הצפויה (הריבית בניכוי
ציפיות האינפלציה) והשינוי במחירי הדירות.
בשנתיים האחרונות הריבית הריאלית שלילית,
ריבית ריאלית
ומחירי הדירות עולים בקצב של כ 8-אחוז בשנה.
צפויה*
10%
בשוק הדיור ,בו ההיצע משתנה באיטיות ,סביר
קצב שינוי שנתי במחירי הדירות
ששינויים מהירים בביקוש הנובעים מהשינוי
8%
בריבית ,יתבטאו בעוצמה במחירים.
6%
את השפעת הריבית על הביקוש לדירות
ניתן לחלק לשני אפיקים עיקריים :הראשון,
4%
ההשפעה על כוח הקניה של משפחות הרוכשות
2%
דירה למגורים ,באמצעות היכולת להשיג
משכנתאות נוחות יותר ,והשני ,ההשפעה על
0%
משקי בית אמידים המתלבטים אם להשקיע את
ריבית ריאלית צפויה*
-2%
הונם בשוק ההון או בחלופה כגון שוק הנדל"ן.
יש לציין כי יש מידה רבה של חפיפה בין אפיקים
-4%
אלו ,כיוון שגם ההחלטה אם לרכוש דירה
2016
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
למגורים או להמשיך להתגורר בשכירות
ולהשאיר את הכסף בשוק ההון מתבססת בין
השאר על התשואה הצפויה בשוק זה .כמו כן,
כפי שנידון בהרחבה בגרובר ( )2014וגרובר
3

ספרות מחקרית ענפה עוסקת בבחירת צורת המגורים של משקי בית .ראו לדוגמא ).(Henderson and Ioannides 1983
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( ,)2015המיסוי הנמוך והאכיפה החלשה על
הכנסות משכר דירה מהווים תמריץ נוסף למשקי
בית להעדיף השקעה בדירות על השקעה בשוק
ההון ,ובכך מחזקים את השפעתה של הריבית על
הביקוש לדירות להשקעה.
בסקר הוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא היו ,עד
לסטטיסטיקה
המרכזית
נתוני הלשכה
לשנת  , 2014נתונים לגבי מספר הדירות להשקעה של כל משק בית ,ולכן לא
משקפים את ההשקעה של משקי הבית בדירות,
ניתן לאמוד לפיו כמה דירות נרכשו על ידי משקיעים שכבר היתה בבעלותם
אם כי במגבלות מסוימות .עד שנת  2014לא
דירה להשקעה1.לוח  1מציג נתונים נבחרים על משקי הבית בחתך של מספר
הלשכה
נאספו נתונים בסקר הוצאות של
הדירות להשקעה (דירות שמשק הבית אינו מתגורר בהן) שבבעלותם ,כפי
המרכזית לסטטיסטיקה על מספר הדירות
שנאספו בסקר הוצאות לשנת  .2014כיוון שישנו מספר קטן יחסית של
המדויק שבבעלות משק הבית .תיבה  1להלן
תצפיות של משקי בית שבבעלותם מעל לשתי דירות להשקעה1,משקי בית
מציגה נתונים על משקי הבית לפי מספר הדירות
אלו אוגדו תחת הקטגוריה "שלוש דירות להשקעה ומעלה" .כפי שניתן
להשקעה שבבעלותם.
לראות בלוח  , 1לרוב המשקיעים ישנה דירה אחת בלבד להשקעה (שאינם
סקר
נתוני
2014
לשנת
שקודם
למרות
מתגוררים בה) .בקרב בעלי דירה אחת להשקעה שיעור השוכרים הוא 34.1
הוצאות לא כללו את מספר הדירות המדויק
אחוז ,גבוה מאשר בקרב הלא-משקיעים ( 26.4אחוז) אך נמוך ביחס לבעלי
שבבעלות משק הבית ,ניתן עדיין לבחון אלו
שתי דירות ( 21.1אחוז) ובעלי שלוש דירות ומעלה ( 16אחוז) .באופן צפוי,
משקי בית גרים בדירה בבעלותם ,אלו גרים
כלל הכנסתם של משקי הבית שבבעלותם יותר דירות להשקעה גבוהה יותר,
בשכירות ,ובנוסף אלו משקי בית מחזיקים
כמו גם הכנסתם מהשכרת דירות אלו ושיעורה מהכנסתם הכללית.
בדירה נוספת (אחת או יותר) ,אשר אינם גרים
בה .עקב מגבלות הנתונים ,מחקר זה בוחן את
השינויים בשיעור משקיעי הנדל"ן בקרב משקי
הבית לפי שתי הגדרות שונות:
 .1משקי הבית שבבעלותם בוודאות שתי דירות
ומעלה – הדירה בה הם מתגוררים ודירה
4
נוספת (אחת או יותר).
 .2משקי הבית שבבעלותם דירה שאינם
מתגוררים בה (גם אם הם עצמם מתגוררים
בדירה שכורה).
תרשים  3מראה את שיעור משקי הבית
שבבעלותם בוודאות שתי דירות ומעלה (ההגדרה
הראשונה) .ניתן לראות כי ההשקעה בדירות ,כפי
שהיא נמדדת על ידי שיעור משקי הבית
המחזיקים שתי דירות ומעלה (גרים בדירה
בבעלותם ומחזיקים דירה/ות נוספת/ות) ,הפכה
נפוצה יותר בכל רמות ההכנסה ,אך במיוחד
בקרב משקי בית בעלי הכנסה גבוהה .בשנת 2006
החזיקו  2.1אחוז מכלל משקי הבית ו 6.3-אחוז
ממשקי הבית בחמישון העליון בשתי דירות או יותר ,ואילו בשנת  2014עמדו שיעורים אלה על  8.9אחוז ו-
 25.4אחוז  ,בהתאמה.
מתרשים  3עולה גם כי בשנים  2013-2014הואט ואף נעצר הגידול בשיעור משקי הבית לפי
ההגדרה הראשונה (גרים בדירה בבעלותם ומחזיקים דירה/ות נוספת/ות) ,בכל חמישוני ההכנסה חוץ
מהחמישון העליון ,בו שיעור המשקיעים לפי ההגדרה הראשונה המשיך בעלייה ברורה .נראה כי מחירי
הדירות הגבוהים בשנים אלו דחקו מן השוק את המשקיעים בעלי ההכנסה הנמוכה יותר ,בעוד שבעלי
ההכנסה הגבוהה מבין המשקיעים המשיכו להגדיל את אחזקותיהם.
 4כאמור ,קודם ל 2014-אין אפשרות לדעת לאלו משקי בית המתגוררים בשכירות יש שתי דירות (או יותר) .כפי שמראה לוח ,1
בשנת  2014היה שיעור השוכרים בין בעלי שתי דירות להשקעה  21.1אחוז ,ובין בעלי שלוש דירות להשקעה ומעלה  16אחוז.
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משקי בית המתגוררים בשכירות אך
בבעלותם דירה אחת או יותר שאינם מתגוררים בה
אינם כלולים בהגדרה הראשונה לעיל ,אם כי ,כפי
שמראה תרשים  ,4מדובר בתופעה נרחבת :שיעור
המחזיקים בדירה שאינם מתגוררים בה (ההגדרה
חמישון 5
השנייה) גבוה יותר בקרב השוכרים מאשר בקרב
המתגוררים בדירה שבבעלותם .שיעור משקיעי
הנדל"ן לפי ההגדרה השנייה (המחזיקים בדירה
שאינם מתגוררים בה) עלה בין השנים  2006ל2014-
מ 3.4-אחוז ל 13.8-אחוז בקרב כלל משקי הבית; מ-
חמישון 4
 4.9אחוז ל 16.1-אחוז בקרב השוכרים; ומ 2.9-אחוז
ל 12.9-אחוז בקרב הגרים בדירה בבעלותם.
סה"כ
פער זה לטובת השוכרים ראוי לתשומת לב חמישון 3
מיוחדת ,כיוון שמשקי הבית המתגוררים בשכירות
חמישון 2
הם לרוב בעלי הכנסה נמוכה .כפי שמראה תרשים ,5
חמישון 1
אחוז משקי בית המתגוררים בשכירות אשר
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
מחזיקים דירות להשקעה גבוה משמעותית מאחוז
משקי בית בעלי רמת הכנסה דומה המתגוררים
בבעלות.
נראה כי בקרב בעלי דירה אחת או יותר
להשקעה (שאינם מתגוררים בה) ,הפער בין מי ששוכרים למי שגרים בדירה בבעלותם משמעותי יותר ככל
שחמישון ההכנסה נמוך יותר :בחמישון התחתון שיעור השוכרים שבבעלותם דירה שאינה גרים בה (7.3
אחוז) הוא בערך פי ארבעה בהשוואה למשקי הבית הגרים בבעלות ( 1.8אחוז) .בחמישון השני היחס הוא
בערך פי שלושה ( 15.3אחוז בהשוואה ל 5-אחוז) .בחמישון השלישי היחס הוא כ 16.7( 2.4-אחוז לעומת 6.9
אחוז) .בחמישון הרביעי היחס מצטמצם לכ 23.8( 1.8-אחוז לעומת  13.2אחוז) .בחמישון העליון הפער קטן
יחסית –  34.1אחוז אצל השוכרים לעומת
 30.8אחוז אצל הגרים בבעלות.
בהשוואה בין משקי בית שוכרים
ומתגוררים בבעלות ,באותן רמות הכנסה,
יש לזכור כי סביר שלמתגוררים בבעלות
גרים בשכירות
פחות משאבים לרכישת דירה להשקעה,
כיוון שהוציאו כספים רבים על רכישת
כלל משקי הבית
הדירה בה הם מתגוררים .עם זאת ,הגידול
הרב בשנים האחרונות בשיעורי הבעלות על
גרים בבעלות
דירה להשקעה בקרב שוכרים בעלי הכנסה
נמוכה אומר דרשני .גידול זה מצביע הן על
נטייה חזקה מצד משקי בית שוכרים
"לנעוץ יתד" בשוק הבעלות באמצעות
רכישת דירה להשקעה ,והן על סיוע
משמעותי במימון לו הם זוכים ,יתכן מצד
5
משפחתם ,המאפשר את הרכישות האלו.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ייתכן גם כי במקרים מסוימים סיוע זה
מהווה למעשה השקעה מוסווית של בני
משפחה שכבר יש בבעלותם דירה ,תוך
ניצול של תנאי המימון והמיסוי העדיפים
 5ראו למשל ארלוזורוב (.)2015
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הזמינים לרוכשי דירה ראשונה (גרובר.)2015 ,
על רקע זה ברור כי התוכניות הממשלתיות,
המיועדות לסייע לרוכשי דירה ראשונה ,כגון 'מע"מ אפס'
ו'מחיר מטרה' בעבר ,ו'מחיר למשתכן' כיום ,משמשות
34.1%
במקרים רבים למימון רכישת דירה למטרת השקעה.
30.8%
גרים בשכירות
תמוהה המוכנות של דרגי השלטון המקצועיים והפוליטיים
גרים בבעלות
לוותר על הכנסה של מיליארדי שקלים בשנה לקופת
23.8%
המדינה כדי לממן פעילות השקעה ,כאשר ניתן להשקיע
כסף זה בפתרון הבעיות המערכתיות הקשות בתהליך
16.7%
15.3%
אישור הבנייה ,ועל ידי כך להגדיל את היצע הקרקעות
13.2%
המאושרות לבנייה ולהוריד את מחירן 6.כמו כן ,הניסיון
הממשלתי לצמצם את רכישות המשקיעים על ידי העלאת
7.3%
6.9%
5.0%
מס הרכישה מוגבל מאוד ביעילותו ,עקב חוסר היכולת של
1.8%
גופי הממשלה לזהות רכישות של דירות להשקעה על ידי או
חמישון 2
חמישון 3
חמישון 4
חמישון
חמישון
באמצעות משקי בית הגרים בשכירות.
תחתון
עליון
חמישוני הכנסה של משק הבית
תרשים  6מבהיר את השלכות הגידול בהשקעה
בדירות בקרב שוכרים :בעוד ששיעור המגורים בבעלות
נמצא בשנים האחרונות בירידה ,הרי ששיעור הבעלות על
דירה (אחת או יותר) דווקא עלה בשנים  ,2008-2010והינו
יציב בשנים  .2011-2014מצד אחד ,מהירידה במגורים
בבעלות ניתן ללמוד שעליית מחירי הדירות דחקה משקי בית רבים למגורים בשכירות ,כיוון שאינם יכולים
להרשות לעצמם (או שאינם רוצים) לרכוש דירה בה הם מעוניינים להתגורר .מצד שני ,רבים ממשקי בית
אלה דווקא רכשו בשנים אלו דירה להשקעה ,ובמקביל להוצאה שלהם על דמי השכירות הם גם נהנים
מהכנסה על השכרת דירתם ,ומרווח תיאורטי (במידה וישכילו למכור בזמן) עקב עליית ערכה.
התמקדות בשיעור משקי הבית הגרים בבעלות מלמדת לכאורה על משבר בשוק הדיור הישראלי.
לעומת זאת ,שיעור הבעלות על דירות (אחת או יותר)
מצביע דווקא על גידול ויציבות .עם זאת ,יש לזכור
שדירה איננה מוצר אחיד ,וסביר שישנם הבדלים
משמעותיים – בגודל ,מיקום גיאוגרפי ואיכות – בין
הדירות להשקעה שרוכשים שוכרים (ובעלי הכנסה נמוכה
75%
באופן כללי) ובין הדירות להשקעה שרוכשים משקי בית
74%
מבוססים יותר.
שיעור בעלי דירה אחת או יותר
73%

היצע הדירות מול הביקוש הדמוגרפי

72%

התמונה המצטיירת מן הנתונים היא של זינוק
בביקוש לדירות להשקעה בתגובה לירידה בריבית ,כמעט
בכל רמות ההכנסה של משקי הבית .לעומת הזינוק
בביקוש ,היצע הדיור השתנה באיטיות ,עקב הזמן הרב
שאורכת השלמת מיזם בנייה .בישראל היצע הדיור
משתנה באופן איטי במיוחד ,עקב שליטת המדינה
בקרקעות ,תהליך התכנון הריכוזי והבירוקרטיה הרבה
הכרוכה בכל שלב של מיזם בנייה (בנק ישראל;2012 ,
גרובר .)2014 ,כתוצאה מכך ,הקפיצה בביקוש לדירות
להשקעה ,שנבעה מהריבית הנמוכה ,הביאה לעליית
המחיר ולדחיקתם של משקי בית רבים מרכישת דירה

71%

שיעור מגורים בבעלות

69%
68%
67%
66%
65%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 6לסקירה של הבעיות המערכתיות ורפורמות מוצעות ,ראו גרובר ( )2014ואקשטיין ואחרים (.)2015
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למגורים לטובת שוק השכירות .במצב בו קצב
הבנייה מגיב לעליות המחירים באיטיות רבה,
הגידול בהיצע הדירות להשכרה עקב פעילות
2004-2007
2008-2012
המשקיעים מתקזז עם גידול זהה בביקוש
(לפני המשבר העולמי)
(אחרי המשבר העולמי)
לדירות להשכרה ,הנובע מהמשפחות שאינן
60,673
יכולות להתחרות במשקיעים על רכישת דירות
שינויים בין שתי התקופות
אלו.
 121%גידול בביקוש*
תרשים  7מציג מצב זה באופן גרפי.
גידול בהיצע
6%
35,240
תוספת משפחות
בחלוקה לשתי תקופות  2004-2007ו2008--
33,570
 ,2012לפני ואחרי המשבר העולמי וירידת
31,581
27,532
הריבית ,קצב הבנייה עלה באופן מתון ,מ-
 31,581דירות בשנה לפני המשבר ל-
29,775
33,570אחרי המשבר .הגידול הטבעי ,המיוצג
תוספת משקיעים*
25,433
בתרשים באמצעות הגידול השנתי הממוצע
במספר המשפחות ,עלה גם הוא במתינות
-2,243
יחסית ,מ 29,775-ל 35,240-משפחות ,לפי
היצע
ביקוש
היצע
ביקוש
(דירות חדשות)
(דירות חדשות)
אומדן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .על
רקע זה בולט הזינוק במספר המשקיעים (משקי
בית המחזיקים שתי דירות ויותר) :בעוד
שבשנים  2004-2007קטן מספרם ב 2,243-משקי
בית לשנה (בממוצע שנתי) ,בשנים 2008-2012
מספרם גדל ב 25,433-משקי בית לשנה .כאמור ,המשקיעים דחקו את המשפחות משוק הדירות (למגורים
בבעלות) אל שוק השכירות ,ובכך יצרו את הביקוש להשכרת הדירות שרכשו.
נראה כי העובדה שהמשקיעים בדירות מצאו עד כה שוכרים בנקל ,יחד עם מגמת העלייה במחירי
השכירות ,הפכה את ההשקעה בדירות למשתלמת עוד יותר .אך האם משמעות הדבר היא שכל עוד הריבית
נמוכה ,מחירי הדירות והשכירות ימשיכו לעלות? כפי שנידון ,לריבית (יחד עם אופן המיסוי) השפעה חזקה
על הביקוש ,וכיוון שההיצע משתנה באיטיות רבה ,עשוי להתעורר הרושם שהריבית היא המשפיעה
הבלעדית על מחירי הדירות .עם זאת ,במצב בו קצב הבנייה (מספר הדירות החדשות) גבוה מהגידול
בביקוש הטבעי (מספר המשפחות) ,ברור כי יגיע
זמן בו המשקיעים יתקשו למצוא שוכרים עקב
היצע עודף של דירות להשכרה .במצב כזה מחירי
השכירות צפויים לרדת ,ולגרור איתם את מחירי
50,000
הדירות .כיוון שהתשואה הצפויה על ההשקעה
התחלות בנייה
בדירות תרד ,תרחיש זה יביא להאטת – ואולי
45,000
לעצירת – גל רכישת הדירות להשקעה ,גם כאשר
הריבית נמוכה.
40,000
כדי לעקוב אחר תהליך זה יש להשוות
הגידול במספר המשפחות
את קצב הבנייה לגידול הדמוגרפי .תרשים  8להלן
35,000
מציג את מגמת הגידול במספר המשפחות
גמר בנייה
(התוספת לביקוש שנובעת משינויים דמוגרפיים)
30,000
בהשוואה למספר הדירות שבנייתן הסתיימה
(התוספת להיצע בשוק הדיור) ,בשנים 2000-
25,000
 .2015להסבר אודות מגמת הגידול במספר
המשפחות ,ראו נספח א.
20,000
ניתן לראות בתרשים  8את האופן בו
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2015
שינוי בהתחלות הבנייה מקדים שינוי בגמר
הבנייה .בתחילת שנות ה 2000-הירידה החדה
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בהתחלות הבנייה הביאה אחריה ירידה דומה (אם כי מתונה יותר) במספר יחידות הדיור שהסתיימה
בנייתן .לעומת זאת ,החל משנת  2007עולה מספר התחלות הבנייה ,ומספר יחידות הדיור שהסתיימה
בנייתן עולה אחריו בפיגור של כשנתיים.
בתחילת שנות ה 2000-היה קצב הבנייה גבוה משמעותית מהגידול השנתי במספר המשפחות .קצב
הבנייה הגבוה אז היווה המשך של תנופת הבנייה שהחלה באמצע שנות ה ,90-בעקבות גל העלייה מחבר
העמים .עודף בנייה זה היווה גורם מרכזי לירידת מחירים ריאלית של כ 30-אחוז בשוק הדירות מ 1997-ל-
 .2007בשנת  2000הסתיימה בנייתן של  43,478יחידות דיור ,משמעותית יותר מתוספת המשפחות באותה
שנה ,שנאמדת ב 31,171-משפחות .היצע הדירות (גמר הבניה) ירד בהדרגה עד לשנת  ,2007בה הסתיימה
בנייתן של  29,755יחידות דיור ,פחות מתוספת המשפחות באותה שנה ,שנאמדת ב 34,918-משפחות.
למרות שמספר יחידות הדיור שנבנו בשנים  2004-2006היה כבר נמוך ממספר המשפחות שנוספו
בשנים אלו ,מחירי הדירות היו יציבים למדי – ואף ירדו במונחים ריאליים (לאחר ניכוי האינפלציה) – עקב
ריבית גב והה יחסית וחוסר עניין של המשקיעים בשוק הדירות .כפי שניתן לראות בתרשים  ,3מספרם של
משקי הבית שהחזיקו שתי דירות ויותר היה במגמת ירידה בשנים אלו .כיוון שבשנים הקודמות נבנו
יחידות דיור עודפות ,לא הורגש מחסור בשוק .ירידת הריבית וכניסת המשקיעים לשוק הובילה לעליית
המחירים בשוק הדירות בשנים  .2007-2008כתוצאה מכך ,מספר התחלות הבנייה החל לעלות .עם זאת,
עקב החסמים הרבים בהליכי הבניה בישראל ,העלייה בהיצע הדירות הגמורות הייתה איטית יחסית .רק
בשנת  2013עבר מספר יחידות הדיור שהסתיימה בנייתן ( )42,459את תוספת המשפחות באותה שנה,
שנאמדת ב 39,576-משפחות.
כיוון שמספר התחלות הבנייה בשנים  2013-2015עדיין גבוה יחסית ,נראה כי בשנתיים הקרובות
צפוי מספר יחידות הדיור החדשות להיות גבוה גם הוא ,ולעבור משמעותית את התוספת לביקוש
הדמוגרפי .במילים אחרות ,עולה השאלה  -האם תהיינה מספיק משפחות שתתגוררנה בכל הדירות
שתושלמנה בשנים ?2016-2017
הגידול הדמוגרפי במספר המשפחות
הוא מרכיב מרכזי בגידול בביקוש לדיור.
מרכיב חשוב נוסף הוא הביקוש האצור
שיעור משקי הבית
לדירות .ביקוש זה נמדד בקירוב באמצעות
הרב משפחתיים
מספר משקי הבית
מסך משקי הבית
הרב משפחתיים
שיעור משקי הבית הרב-משפחתיים ,כלומר
60,000
3.0%
משקי הבית הכוללים שתי משפחות או יותר
(לדוגמא זוג נשוי הגר עם ההורים) .האם
מספר משקי הבית הרב משפחתיים*
ישנו מספיק ביקוש אצור – קרי משפחות
שאינן מתגוררות כרגע בדירה (בבעלות או
45,000
2.5%
בשכירות) המעוניינות לעבור לדירה משלהן –
שתתגוררנה בדירות עתידיות אלו? תרשים 9
מראה את הביקוש האצור לדיור בישראל
30,000
2.0%
בשנים  ,2003-2014כפי שהוא מתבטא
שיעור משקי הבית הרב משפחתיים*
במספרם של משקי הבית הרב-משפחתיים
מסך משקי הבית
7
ושיעורם מסך משקי הבית.
15,000
1.5%
בשנים
כי
9
בתרשים
ניתן לראות
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 ,2003-2008בהן מחירי הדירות היו במגמת
ירידה במונחים ריאליים ,גם הביקוש האצור
היה במגמת ירידה .בשנים אלה ,פחות ופחות
זוגות נשואים בחרו לחלוק משק בית עם
משפחות אחרות כשהאלטרנטיבה –
להתגורר במשק בית משלהם – הלכה
 7עקב מחסור בנתונים בשנים המוקדמות של סקר הוצאות (המשתנה "בת/בן זוג של בת/בן" מופיע רק משנת  , )2008משק בית
רב -משפחתי הוגדר כאן כמשק בית בו מתגורר בן משפחה נשוי שאינו ראש משק הבית או בן/בת הזוג של ראש משק הבית .ישנו
מתאם רב בין שיעור משקי הבית הרב-משפחתיים ומספר הבגירים (בני  18ומעלה) הממוצע במשק בית.
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ונעשתה זולה יותר .בשנת  2004היו  46,760משקי בית רב-משפחתיים( ,שהיוו  2.5אחוז מכלל משקי
הבית); בשנת  2008כבר ירד מספרם ל( ,38,414-כ 1.9-אחוז מכלל משקי הבית) .עם עליית המחירים בשוק
הדירות ובשוק השכירות ,יותר ויותר משפחות בחרו לחלוק משק בית עם משפחות אחרות .בשנת 2011
מספר משקי הבית הרב-משפחתיים הגיע כבר ל( 56,096-כ 2.6-אחוז מכלל משקי הבית) ,הגבוה ביותר בכל
התקופה הנמדדת.
למרות המשך עליות המחירים ,החל מ 2012-מתהפכת המגמה ושיעור משקי הבית הרב-
משפחתיים מתחיל לרדת ,עד ל 2.1-אחוז ( 48,024משקי בית) בשנת  .2014אם בתחילת עליות המחירים
סברו משקי הבית כי מדובר בתופעה קצרת מועד ,וציפו לירידת מחירי הדירות לרמתם בשנים הקודמות,
יתכן שעם הזמן השתכנעו כי עליות המחירים צפויות להמשיך ,ולפיכך אין טעם להמתין עוד
ברכישת/שכירת דירה .יתכן גם כי המחאה החברתית ב ,2011-שהצליחה לבלום את המחירים לזמן קצר
בלבד ,הבהירה למשקי הבית כי המחירים הגבוהים אינם תופעה שתחלוף במהירה.
על כל פנים ,הביקוש האצור לדיור ,כפי שהוא מתבטא בשיעור משקי הבית הרב-משפחתיים,
נמצא במגמת ירידה .בשנת  ,2014כבר היתה רמתו נמוכה יחסית לשיא של שנת  .2011לנוכח קצב הבנייה,
הגבוה מהגידול במספר המשפחות ,ואשר צפוי להישאר גבוה בשנתיים הקרובות ,נראה כי עתיד להיווצר
עודף היצע של דירות במשק הישראלי ,שיוביל לירידה הן במחירי השכירות והן במחירי הדירות.

היצע וביקוש לדיור בחלוקה גיאוגרפית
עודף ההיצע בשוק הדיור עשוי לבוא לידי ביטוי בצורה שונה באזורים שונים בארץ .יתכן
שבאזורים מסוימים ייווצר עודף היצע מוקדם יותר ,ו/או בהיקף גדול יותר ,מאשר באזורים אחרים.
באזורים בהם יש לכך ביקוש ,משקיעים יכולים להתמודד עם המחסור בשוכרים לטווח ארוך על ידי
הסבת דירות שבבעלותם להשכרה לטווח קצר למטרות נופש .המעורבות הממשלתית ,כדוגמת הסכמי
הגג 8,עשויה לעוות את מנגנון השוק וליצור היצע רב באזורים מעוטי ביקוש .כפי שניתן לראות בתרשים
 , 10מגמות מחירי הדירות במחוזות השונים בארץ מתואמות מאוד ,דבר המעיד על התחליפיות הרבה בין
המחוזות ,ומצביע כי ירידות מחירים באזור אחד תשפענה משמעותית על רמות המחירים באזורים
הסמוכים .כמו כן ,כפי שמראים אקשטיין ואחרים
( ,)2012המחירים ביישובים השונים בארץ מושפעים
מאוד ממידת קרבתם למרכזים המטרופוליניים .כיוון
שהיכולת להגיע במהירות אל מרכזי התעסוקה
משפיעה בבירור על מחירי הדירות ,תחבורה ציבורית
הצפון
יעילה היא כלי מרכזי בצמצום פערי המחירים בין
המרכזים המטרופוליניים ,הפרברים והפריפריה (גרובר
חיפה
מרכז
.)2016
דרום
תרשים  11מציג את מצב הביקוש וההיצע תל אביב
לדיור במחוזות השונים בשנת  ,2014ביחס לממוצע
ירושלים
בכלל הארץ .שיעור גידול האוכלוסיה באזור מסוים
משקף שיווי משקל של היצע וביקוש לדיור באזור זה
בהינתן רמת המחירים באזור .למשל ,באזור בו שיעור
גידול האוכלוסיה גבוה והמחיר גבוה (ביחס לממוצעים
הארציים) ,ניתן להסיק כי הביקוש גבוה (ביחס לממוצע
הארצי) .לעומת זאת ,באזור בו שיעור גידול
2009
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
האוכלוסיה גבוה והמחיר היחסי נמוך ,ניתן להסיק כי
ההיצע גבוה יחסית לממוצע הארצי .שיעור גידול נמוך
יחסית של האוכלוסיה לצד מחיר יחסי גבוה מעיד על
היצע נמוך (ביחס לממוצע הארצי) וכך הלאה.
 8הסכמי הגג הם הסכמים בין משרדי הממשלה ורשות מקומית לפיהם הרשות המקומית מתחייבת לקדם בנייה בקנה מידה
גדול בתחומה ,ובתמורה משרדי הממשלה מתחייבים להעביר לה כספים בקנה מידה גדול לצורך מימון התשתיות הנחוצות .ראו
בהקשר זה את ציאון (.)2016
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במחוז ירושלים היה שיעור
גידול האוכלוסיה במהלך שנת 2.56 2014
אחוז ,גבוה ב 0.56-נקודות אחוז
מחיר יחסי**
מהשיעור הארצי ,ומחירה הממוצע של
125%
תל אביב
דירה בת  3.5-4חדרים ברבעון האחרון
100%
של שנת  2014היה כ 1.86-מיליון שקל,
גבוה ב 39-אחוז מהממוצע הארצי .הדבר
75%
היצע נמוך
ביקוש גבוה
מעיד כי הביקוש לדיור בירושלים גבוה
50%
(ביחס לממוצע הארצי) ,אחרת לא היה
ירושלים
שיעור הגידול של האוכלוסיה גבוה
25%
(ביחס לממוצע הארצי) כאשר המחיר
מרכז
גידול באוכלוסיה**
9
חיפה
גבוה (ביחס לממוצע הארצי).
-0.5%
0%
0.5%
1.0%
במחוז תל אביב האוכלוסיה
דרום
צפון
-25%
גדלה בשנת  2014בשיעור של  1.4אחוז
בלבד ,נמוך בכ 0.6-נקודות אחוז
-50%
ביקוש נמוך
היצע גבוה
מהשיעור הארצי ,כאשר מחירה הממוצע
של דירה בת  3.5-4חדרים במחוז ברבעון
האחרון של  2014היה כ 2.74-מיליון
שקל ,גבוה ב 105-אחוז מהממוצע
הארצי .נתונים אלו מצביעים על היצע
נמוך של דיור במחוז תל אביב (ביחס
לממוצע הארצי) ,אחרת לא ניתן להסביר את המחיר ,שהינו גבוה מאוד (ביחס לממוצע הארצי) ,כאשר
שיעור הגידול של האוכלוסיה נמוך (ביחס לממוצע הארצי).
במחוזות מרכז וחיפה מחיר הדירה
הממוצע קרוב מאוד לממוצע הארצי ,אך
שיעור הגידול באוכלוסיה גבוה במחוז מרכז
ונמוך במחוז חיפה (ביחס לממוצע הארצי).
47%
הדבר מעיד על ביקוש והיצע תואמים וגבוהים
41%
41%
לדיור במחוז מרכז ,כך שהאוכלוסיה גדלה
35%
בקצב מהיר (ביחס לממוצע הארצי) בעוד
שהמחיר קרוב לממוצע הארצי ,וביקוש והיצע
27%
26%
תואמים ונמוכים במחוז חיפה ,כך ששיעור
הגידול של האוכלוסיה נמוך (ביחס לממוצע
הארצי) בעוד שהמחיר קרוב לממוצע הארצי.
במחוזות דרום וצפון המחירים נמוכים
1,306
3,803
1,021
1,417
1,673
1,094
יותר
יותר
יותר
יותר
יותר
יותר
יהודה
דירות
דירות
דירות
דירות
דירות
דירות
מהממוצע הארצי ,אך בעוד שקצב גידול
ושומרון
האוכלוסיה בדרום מעט גבוה מהממוצע
חיפה
המרכז
ירושלים
הדרום
הצפון
תל אביב
280
פחות
הארצי ,דבר המעיד על היצע גבוה של דירות,
דירות
בצפון קצב גידול האוכלוסיה הנמוך (ביחס
-15%
לממוצע הארצי) מעיד על ביקוש נמוך.
תרשים  12מציג את היקפי הבנייה
השנתית בכלל הארץ ובחלוקה למחוזות .בכל
 9יש לשים לב כי גידול האוכלוסיה בכל מחוז יכול לנבוע מסיבות טבעיות (ילודה) ,אך גם מתנועות אוכלוסין ,בשל גורמים
שונ ים ,ביניהם עלויות הדיור היחסיות .בכל מחוז יש תמהיל שונה של מרכיבי הגידול באוכלוסיה .כך למשל בירושלים ,למרות
מאזן הגירה שלילי ,שיעור ריבוי טבעי גבוה גורם לגידול באוכלוס יה הגבוה מהממוצע הארצי .לפרטים אודות תמהיל מרכיבי
גידול האוכלוסיה בכל מחוז ,ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2016לוח מרכיבי גידול ביישובים עירוניים לפי מחוז נפה,
.2014
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11,903
יותר
דירות

כלל
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המחוזות חוץ מאשר ביהודה ושומרון
התמונה דומה – קצב הבנייה בשנים 2012-
 2015גבוה בהרבה מאשר בשפל של השנים
32.0%
.2005-2008
29.7%
בנוסף ,נספח ב מראה כי מספר
אחוז מכלל גידול האוכלוסיה (בין  2013ל*)2014-
28.1%
אחוז מכלל הדירות שנותרו למכירה (סוף *)2015
הדירות בבנייה נמצא במגמת עלייה ברמה
אחוז מכלל הדירות בבנייה (סוף *)2015
הארצית ובמחוזות ירושלים ,הצפון ,חיפה
ותל-אביב .במחוזות המרכז והדרום מספר
18.7%
הדירות בבנייה נמצא בתוואי יציב לאחר
15.9%
15.5%
14.6%
13.8%
עלייה שהגיעה לשיאה בשנת  .2011בכלל
13.8%
13.4%
12.0%
11.7%
11.0%
11.6%
11.3%11.5%
הארץ היו בסוף שנת  99,389 2015דירות
10.5%
9.1%
8.7%
בבנייה ,המספר הגדול ביותר של דירות
בבנייה מאז שנת .1996
4.0%
3.1%
תרשים  13בודק אם היצע הדירות
שנותרו למכירה ופעילות הבנייה במחוזות
יהודה
המרכז
ירושלים
הדרום
תל אביב
הצפון
חיפה
ושומרון
השונים בארץ תואמים את היקפי הביקוש
ברמות המחירים הנוכחיות ,כפי שהוא
מיוצג על ידי הגידול באוכלוסיה (לפירוט
ראו לוח ב 1בנספח ב) .באופן כללי יש
מתאם רב בין התפלגות הגידול באוכלוסיה
ובין התפלגויות הדירות למכירה והיקף הבנייה בין המחוזות השונים ,אך למרות זאת ,יש מחוזות בהם
קיים חוסר איזון ברור .כך למשל ,חלקם של מחוזות הדרום ,ירושלים ויהודה ושומרון בפעילות הבנייה
נמוך ביחס לחלקם בגידול האוכלוסיה .כפי שניתן לראות בתרשים  ,11מחוז ירושלים מאופיין בביקוש
גבוה לדיור ,וסביר כי המחסור בדירות יגרום שם לעליית מחירים .חלקם של מחוזות הצפון ,חיפה ותל-
אביב בפעילות הבנייה גבוה מחלקם בגידול הדמוגרפי ,אך בעוד שמחוז תל אביב מתאפיין בהיצע נמוך של
דיור (תרשים  ,) 11ופעילות הבנייה עשויה לענות (לפחות חלקית) על מחסור זה ,הרי שמחוזות חיפה והצפון
מתאפיינים בביקוש נמוך לדיור (תרשים  ,)11וסביר כי פעילות הבנייה תביא שם לעודף היצע ולירידת
מחירים.

חסמים לבנייה
מהם הגורמים העיקריים המעכבים
ומונעים את הגדלת היקפי הבנייה למגורים?
סקר הערכות עסקים של הלמ"ס ,מספק
תובנות על גורמים אלו מנקודת ראותן של
חברות הבנייה :תרשים  14מציג את שיעור
חברות הבנייה שדיווחו על מגבלות חמורות
לפעולתן בסקר זה ,לפי סוגי מגבלות אלו.
התרשים מציג את תוצאות הסקר מאפריל
 ,2016לעומת תוצאות הסקר מאוקטובר
 2013המובא בגרובר ( .)2014ניתן לראות כי
במהלך השנים האחרונות חל שיפור רב בכמה
מהמגבלות המשמעותיות ביותר על פעילות
הבנייה בישראל .בראש ובראשונה נראית
הקלה במגבלות שהיו החמורות ביותר
באוקטובר  - 2013השגת היתרי בנייה וקרקע
מאושרת לבנייה – כך שכיום המגבלה
החמורה ביותר היא מחסור בעובדים

37.7%

38.1%

30.8%

אוקטובר 2013

31.9%

29.0%

אפריל 2016

26.4%
24.5%

23.1%
20.3%
17.3%

10.0%

9.5%
7.4%
4.9%

8.6% 8.3%

4.4%

1.4%

מחסור
בציוד
וחומרי
גלם

ביקוש
נמוך
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קשיים
בהשגת
אשראי
בנקאי
בארץ

מחסור
בעובדים
בלתי
מקצועיים

קשיים
בהשגת
אשראי
חוץ
בנקאי

מחסור
בעובדים
מקצועיים
בעבודות
לא
רטובות

עיכובים
בקבלת
היתרים/
אישורים

מחסור
בקרקע
זמינה
לבניה
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מקצועיים
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מקצועיים בעבודות רטובות (עבודות שלד ,טיח וריצוף) .בנוסף נראית הקלה ניכרת בהשגת אשראי (בנקאי
וחוץ-בנקאי) .מהשוואה זו ניכר שיפור בתנאים הרגולטוריים והמימוניים בענף הבנייה.
עם זאת ,ניתן לראות כי מחסור בקרקע זמינה לבנייה ועיכובים בקבלת היתרים מהווים עדיין
מגבלות משמעותיות ביותר (השנייה והשלישית במידת החשיבות) על היקף הבנייה .בנוסף ,יש לציין כי
ביחס לעולם המפותח ,פריון העבודה בענף הבניין בישראל נמוך מאוד (בן-דוד .)2015 ,הסיבה לכך היא
הסתמכות על כוח עבודה זול תוך רמת מיכון נמוכה .לפיכך ,כפי שנידון בגרובר ( )2014ובגרובר (,)2015
ניתן להגדיל משמעותית את תפוקת הענף על ידי מעבר לשיטות בנייה מודרניות ,בלא לייבא עובדים
נוספים .דבר זה יעלה את פריון העבודה בענף הבניין הישראלי ,ועימו גם את השכר ואת האטרקטיביות של
10
הענף עבור עובדים ישראלים.
לאור היקף התחלות הבנייה ,כמות הדירות בבנייה וההקלה במגבלות לבנייה שמתאר תרשים ,14
ניראה כי כל עוד לא יפרוץ משבר קשה בענף הבנייה ,קצב גמר הבנייה בשנים הקרובות צפוי להיות גבוה
משמעותית מהתוספת במספר המשפחות.

המעורבות הממשלתית בשוק הדיור
משבר הדיור יצר לחץ ציבורי רב על ממשלת ישראל לייצר פתרונות שיביאו לעצירה מיידית של
עליות המחירים .עם זאת ,צעדי מדיניות רבים בתחום הם בבחינת "פתרונות קסם" ,שאינם מקלים על
המשבר ,ולעיתים אף מחריפים אותו.
דוגמא לכך הן תוכניות כגון 'מע"מ אפס' ו'מחיר מטרה' בעבר ,ו'מחיר למשתכן' כיום ,המהוות
סבסוד לרכישת די רה על חשבון הקופה הציבורית ,ובכך מגבירות את הביקוש לדירות .כך למשל ,תוכנית
'מחיר למשתכן' מעניקה לרוכשי דירה ראשונה הנחה משמעותית לרכישת דירה ,כאשר כבר כיום רבים
מבין רוכשים אלו עושים זאת למטרות השקעה (תרשים  ,)4כאשר הכנסתם הנמוכה (תרשים  )5מעלה חשד
כי הם משמשים אנשי-קש עבור משקיעים בעלי דירות נוספות .נוסף על ההנחה המגדילה את הביקוש
לדירות ,התוכנית גם מבטלת את הצורך של היזמים להתחרות על הקונים ,ומצריכה מנגנון ביורוקרטי ענף
שיפקח על איכות הבנייה .לבסוף ,יתכן כי תוכנית 'מחיר למשתכן' פוגעת בקצב הבנייה ,כיוון שהיזמים לא
מעוניינים לבנות שלא במסגרתה ,מחשש לחוסר ביקוש לדירות במחיר מלא.
לעומת תוכניות אלו ,המגבירות את הביקוש לדירות ,הממשלה גם פעלה לצמצם את הביקוש מצד
המשקיעים באמצעות העלאת מס הרכישה למשקיעים ולאחרונה הטלת מס על בעלי שלוש דירות ומעלה.
אומנם אמצעים אלו מראים כי הממשלה זיהתה נכונה את תפקיד המשקיעים בעליית המחירים ,אך
מדובר במיסים בעייתיים היוצרים עיוותים בשיקולי ההשקעה .ראשית ,מיסים אלו מעודדים עוד יותר את
הרכישות דרך אנשי -קש .שנית ,מיסוי בעלי שלוש דירות ומעלה יוצר מיסוי יתר על בעלי דירות זולות
בפריפריה ומיסוי חסר על בעלי דירות יקרות באזורי הביקוש .מיסוי הכנסות מהשקעה בנדל"ן בדומה
להכנסות מאפיקים אחרים ימנע עיוותים כאלו.

דיון ומסקנות
ההשקעה בדירה מבוססת על הציפיות לעליית ערכה ולהכנסות מהשכרתה ,ביחס לחלופות .ירידת
הריבית בעקבות המשבר העולמי גרמה למשקיעים רבים לראות את ההשקעה בדירות כעדיפה ביחס
להשקעה בשוק ההון .בעקבות זאת נכנסו משקיעים אלו לשוק הדירות והעלו את הביקוש .כיוון שקצב
הבנייה עלה באיטיות רבה ,כניסת המשקיעים גרמה לעליית מחירים ודחקה החוצה את הרוכשים לצרכי
מגורים ,שנאלצו לשכור דירות .נוצר מעגל היזון חוזר ,בו עליית מחירי הדירות והעלייה המקבילה במחירי
השכירות הפכו את ההשקעה בדירות למשתלמת עוד יותר ,ומשכו עוד ועוד השקעות שהזינו בתורן את
המשך עליות המחירים .לאחר כ 9-שנים של עליות מחירים נוצרה בקרב הציבור הישראלי האשליה
שמדובר במגמה קבועה ומחירי הדירות ימשיכו לעלות.
כפי שניתן ללמוד מהניסיון הישראלי והעולמי ,אשליה זו אינה מציאותית .בשנים האחרונות נוצר
בשוק הדיור הישראלי עודף היצע המצטבר בהדרגה .עודף היצע זה צפוי להוריד בשנים הקרובות את
מחירי השכירות ולגרור מטה גם את מחירי הדירות עצמן .תהליך זה צפוי לשחוק באופן משמעותי את
 10שיפור הבטיחות בעבודת הבניין הוא גם גורם חשוב במשיכת עובדים ישראלים .ראו בהקשר את ארלוזורוב (.)2016
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יתרונות ההשקעה בדירות לעומת אפיקים אחרים .עם התהפכות המגמה תיתכן יציאה של המשקיעים
בקנה מידה גדול וקריסה של המחירים ,דבר שיגרום למשבר בשוק הדירות.
לקריסה כזו משמעויות כבדות-משקל :למרות שירידת המחירים תקל על משקי בית המעוניינים
לקנות דירה למגורים ,היא תהווה פגיעה קשה בענף הבנייה ובמשקי בית שהשקיעו את חסכונותיהם
ברכישת דירות להשקעה .יזמים בענף הבנייה קנו קרקעות ונכנסו להתחייבויות ארוכות טווח המתבססות
על מחירי דירות גבוהים בעתיד .ירידת מחירים בעתיד עלולה להביא רבים מהם לפשיטת רגל ,תוך פיטורי
עובדים המוניים .בתרחיש זה רוכשי הדירות להשקעה יראו חלק גדול מרווחיהם שעל הנייר נמחקים,
והכנסתם מהשכרת דירות צפויה לרדת .כיוון שרבים מהמשקיעים מימנו את רכישותיהם באמצעות
משכנתאות ,הירידה בהכנסות משכר הדירה ,בנוסף לירידה בערך הדירה עצמה ,עשויה לגרום לרבים מהם
לנסות למכור את הדירות שבבעלותם ,ובכך לחזק עוד יותר את ירידות המחירים.
למרות שקשה לצפות במדויק את תזמונו והיקפו של תרחיש זה ,ההסתברות לו עולה כל עוד קצב
הבנייה גבוה מהגידול בביקוש הטבעי (הגידול במספר המשפחות) .במקביל ,גם הריבית משחקת תפקיד
חשוב :מגמה ברורה של עליית הריבית תקדים ,וסביר להניח גם תחמיר ,את היפוך המגמה .לעומת זאת,
אם הריבית תישאר יציבה ברמתה הנמוכה ,יתכן כי הדבר יעכב ויאט את הירידה במחירי הדירות ,ויאפשר
לענף הבנייה להתאים עצמו בהדרגה לביקוש ,ללא משבר .לאור הסיכון המתגבר ,יש לקוות כי הן היזמים
והן רוכשי הדירות ישכילו להיערך בהתאם ולצמצם את המינוף בהשקעותיהם.
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נספח א – אומדן ביקוש דמוגרפי לדיור
לסטטיסטיקה
המרכזית
הלשכה
אומדת את מספר המשפחות בישראל בהליך
המאופיין בתנודתיות רבה :גודל האוכלוסיה
נאמד על ידי אקסטרפולציה המבוססת על
מפקדי האוכלוסין האחרונים (המפקד האחרון
התבצע בשנת  ,)2008וממצאי סקר כוח-אדם,
ובכללם מספר המשפחות" ,מנופחים" על מנת
להתאים לאומדן זה של גודל האוכלוסיה,
ולעיתים גם מתוקנים בדיעבד .לפירוט ,ראו
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2012פרק ו'.
הליך זה יוצר "רעש" סטטיסטי רב .לדוגמא ,כפי
שניתן לראות בתרשים א ,1לאחר צמיחה מהירה
תוספת משפחות – אומדן למ"ס
במספר המשפחות בשנים  ,2000-2005המגיעה
תוספת משפחות – אומדן מגמה
לשיא בתוספת של  44,300משפחות בשנת ,2005
הרי בשנת  2006יש תוספת של  10,700משפחות
בלבד ,ללא כל הסבר מתקבל על הדעת.
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
כדי לנפות את מרבית ה"רעש"
הסטטיסטי ,מחקר זה מניח שיעור גידול שנתי
קבוע במספר המשפחות ,מאומדן הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 1,430,500( 1999
משפחות) לאומדנה לשנת  1,956,400( 2014משפחות) .שיעור הגידול השנתי הממוצע המתקבל הוא כ2.1-
אחוז ,וזאת לעומת שיעור גידול אוכלוסין שנתי ממוצע של כ 2-אחוז במהלך אותה תקופה (שנים 1999-
 ,)2014לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .אומדן המגמה המוצג בתרשים א 1כקו אדום מניח
כאמור שיעור גידול אחיד במהלך כל התקופה.

נספח ב – נתוני בנייה בכל הארץ ובחלוקה למחוזות
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