פרוטוקול איל קורן:
שיכון ובינוי נדל"ן היא שיכון עוברים ששינתה את השם לפני שנה וחצי .חלק מקבוצת שיכון ובינוי.
חברה שמבחינת הדיור למגורים היא הכי גדולה בישראל .תמיד עסקתי בנדל"ן ובממשלה .נדל"ן
למגורים בישראל – כולם מדברים על זה .סביב הענף הזה יש הרבה פוליטיקה ,אבל קודם כל יש
עובדות :עד שנת  0222אפשר לראות אפקט מאוחר של עליית שנות ה .02-מ 0222-ועד  0222מלאי
הדירות הלא מכורות בירידה ומחירי הדירות הריאלים יורדים במשך שמונה שנים .עפ"י נתוני הלמ"ס
בכל שנה מתווספים  00,222משקי בית למדינה .מי שהשקיע ב 09-בנדל"ן קיבל תשואה ריאלית של
.5%
מה קרה ב ?0222-ריבית נמוכה ,מימון גמיש ונוח .בימי המשבר העולמי לא היו הרבה אופציות
להשקעות במניות וכו' .אבל הדבר שהכי השפיע הוא "אפקט הפחד" עקב ההרגשה שהמחירים
עולים .לטווח הקצר והבינוני האפקט הפסיכולוגי מאוד משפיע .היום המצב הוא הפוך ,יש אפקט של
אי-וודאות ולכן מי שלא חייב לא קונה.
תהליך ייצור דירה :קודם כל בשביל דירה צריך קרקע .יש קרקעות ,אפילו באזורי הביקוש .כל השלב
של קרקע ותכנון נשלט ע"י גורמים ממשלתיים :מנהל מקרקעי ישראל ,ועדות תכנון ,בתי משפט
כאשר מגיעים להליכים משפטיים .ברגע שיש לנו קרקע מתוכננת ,צריך מימון .פה נכנס עוד גורם
שלטוני – בנק ישראל .גם ההגבלות של משרד התמ"ת על עובדים ועל ייבוא חומרי גלם משפיע על
המחירים .גם בעת המכירה יש השפעה של חוק מכר דירות ,אשר דורש מהקבלן להשיג ערבות
בנקאית עד רגע המכירה לדייר.
ניסיונות הרגולטור :פינוי בינוי להגדלת היצע הדירות – לא עובד .תמ"א  02גם לא עובדת .מגבלת
המימון הענפית תורמת להקטנת ההיצע .עד לפני שמן קצר שליש מהדירות שנמכרו היו דרך קבוצות
רכישה .זה דבר שיכול לעזור .מגבלות על קבוצות הרכישה גם תורמות להקטנת ההיצע .אנחנו
רואים הרבה מאוד רגולציה .יש לנו היום ממשלה שיותר נחושה לטפל בבעיה .הרעיונות של
הרפורמה הועלו עוד לפני המחאה החברתית .הרבה מהרפורמות אבל לא מתקדמות.
העלייה הריאלית של כמות הדירות בשנות ה 02-היא לא יוצאת דופן .אם כל המשרדים הממשלתיים
וכולן יראו את המטרה הכללית ,יהיה אפשר להגדיל את היצע הדירות.

