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מה קורה כשלוקחים בחשבון את הדירה
של הוריה של ריקי כהן

כשמביאים בחשבון את הנדל”ן של הוריה של ריקי כהן, מתברר למה היא לא
גומרת את החודש - או שאולי בעצם היא כן גומרת אותו. שיעור ראשון בכלכלה

מקאברית

התיאור הקריקטוריסטי של מעמד הביניים הישראלי בפוסט

“ריקי כהן” של יאיר לפיד עורר שני סוגי תגובות: גיחוך על

הסגנון הארון־סורקיני (“המסך הגדול נותר מגולגל, לא

הוקרנה שום מצגת, רק ישבנו ודיברנו”) שכמו הועתק

מ”חדר מלחמה” ללשכת שר האוצר, ותרעומת על התוכן.

הביקורת המרכזית היתה שההכנסה החודשית ברוטו

שלפיד ייחס למשק הבית של ריקי כהן, 20,000 שקל,

ממקמת אותה עמוק בתוך העשירון השמיני של התפלגות

ההכנסות בישראל, ולכן בקצה המבוסס והלא מייצג של

מעמד הביניים.

אבל יאיר לפיד לא המציא את קובלנת המעמד הבינוני־

גבוה. המשפט “אני משתכר היטב ובכל זאת לא גומר את

החודש” הופיע בתקשורת הישראלית אינספור פעמים,

בווריאציה זו או אחרת, מאז מחאת קיץ 2011. באותם

ימים הציג אתר ynet סדרה של משקי בית בראשות בני

זוג בשנות ה–30 לחייהם, אשר פרשו את הכנסותיהם, הוצאותיהם ותסכוליהם, ובכך שיקפו

תמונה ברורה של ישראלים במעמד הבינוני־גבוה (אם לא היום, בסבירות גבוהה בתוך

עשר שנים), שבכל זאת “לא גומרים את החודש”.

שר האוצר יאיר לפיד נאבק לפלס את דרכו לישיבת ממשלה בין המפגינים נגד הסכם "שמיים

פתוחים", השבוע. האם לריקי יש אחות?. צילום: טלי מאייר
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טירוף מחירי הנדל"ן בישראל: הכנסה של 7.7 שנים למשק בית לקניית דירה

10:28 | 21.01.2013

גם אם אתם סבורים שמכאובי המעמד הבינוני־גבוה אינם הבעיה הדחופה ביותר של כלכלת

ישראל (כי “יש אנשים עם צרות גדולות יותר”), היא לא בלתי־חשובה. אנשים יצרנים

ומשכילים בני 25–45 הם מנוע צמיחה כלכלית. אם בקרב הקבוצה הזאת קשה למצוא

אופטימיות אנרגטית, משהו מקולקל במנוע. ובכל מקרה, מדובר בחידה מעניינת: הכיצד

ייתכן שרבים מבני המעמד הבינוני־גבוה בישראל לא גומרים את החודש?

כאשר אני משוחח עם אנשים (לא כלכלנים) על השאלה הזאת, חוזרת הטענה שישראלים

רבים בשכבה הזאת (וכן ברמות הכנסה נמוכות יותר) חיים באופן שיטתי מעבר לאמצעיהם.

הם קונים עגלת בוגאבו לילדים שלהם, נוסעים לחופשה יקרה בחו”ל פעם בשנה, נשענים

פחות מדי על תחבורה ציבורית וכו’. בני שיחי משערים שהתופעה נעוצה במנטליות

הישראלית. החרדה הקיומית הבסיסית שמלווה את החיים בישראל מעודדת דפוס התנהגות

של “אכול ושתֹה כי מחר נמות”. אימוץ חפוז של מה שנדמה לנו כנורמות אמריקאיות מביא

לצריכה ראוותנית בהיקפים חריגים. היעדר הבחנות מעמדיות חדות בחברה הישראלית

גורם לאנשים “לא לדעת את מקומם” (רכב שטח וארוחת ערב ב”מול ים” לכל פועל!). מבלי

לפקפק בתקפותם של הסברים אלה ואחרים, אני רוצה להציע דרך ניתוח אחרת, אשר גם

היא נשענת על היבט ייחודי למציאות הישראלית, אך מבלי להניח שישראלים הם חיה מסוג

אחר משאר בני האדם.

הפקטור של יוקר הדיור

אבל לפני כן, בואו ניקח צעד אחד אחורה ונזכיר לעצמנו איך משקי בית אמורים לתכנן את

עתידם הכלכלי. התיאוריה הכלכלית הבסיסית ביותר של צריכה וחיסכון על פני מסלול החיים

של פרט בוגר מניחה כי בכל נקודה בזמן, הפרט מבצע הערכה של עושרו הנוכחי ושל זרם

הכנסותיו העתידי, ובוחר באופן אופטימלי כמה לצרוך ולחסוך. הפרט אינו מתאים את

הוצאותיו בשנה נתונה לזרם הכנסותיו באותה שנה, אלא “מחליק” את הוצאותיו על פני זמן

בהתאם למסלול הכנסותיו העתידיות. מבחינה זו, דין הכנסה עתידית כלשהי כדין הכנסה

בהווה (כמובן, לאחר שמביאים בחשבון את העובדה שהכנסה עתידית היא פחות ודאית

מהכנסה בהווה). ובפרט, התחשיב הרציונלי הזה אמור להביא בחשבון ירושת נדל”ן

עתידית.

וכאן אני מגיע להיבט הכמעט ייחודי למציאות הישראלית: הנדל”ן בישראל יקר. מאוד. מדד

שטחי אך יעיל הוא מספר המשכורות הממוצעות שדרוש כדי לרכוש דירה ממוצעת (כמובן,

השכר של בני המעמד הבינוני־גבוה עולה על הממוצע, אבל הם גם נוטים לרכוש דירות

יקרות מהממוצע). לפי הערכת משרד הבינוי והשיכון, בשנת 2012 המספר עמד על כ–

130. לשם השוואה, על פי הערכת משרד הייעוץ BDO זיו האפט, מדד זה עומד על כ–70

בהולנד, מדינה בעלת צפיפות אוכלוסין גבוהה מזו של ישראל. במדינות מערביות בולטות

אחרות המדד נע בין 30 ל–90.

לכאורה, הצבעתי כאן על משהו בנאלי: קשה לגמור את החודש כי הדיור יקר. אולם הטענה

שלי אחרת: יוקר הדיור מקשה לתכנן ולהוציא לפועל תחשיב רציונלי של צריכה וחיסכון,

מכיוון שהוא מקנה לירושת הנדל”ן משקל דיס־פרופורציוני בתחשיב זה.

כשיאיר לפיד סיפר לנו על ריקי כהן, הוא השמיט כמה פרטים. ובכן, לריקי יש אח יחיד, וכך

גם לבעלה. הוריהם מתגוררים בדירות בבעלותם (גם הן בחדרה) ללא משכנתה. בהנחה

שהם יורישו אותן ללא תקלות ובאופן שוויוני בין צאצאיהם, מדובר בירושה של דירה אחת,

שווה ערך ליותר ממאה משכורות, עם תשואה שנתית אפשרית של שתיים־שלוש משכורות.

כל תחשיב רציונלי של צריכה וחיסכון חייב להביא בחשבון הכנסה עתידית בסדר גודל כזה

(במקביל, התחשיב אמור להביא בחשבון את תוכניות ההורשה העתידית של ריקי

לצאצאיה).

אבל שימו לב לכמה קשיים פסיכולוגיים גורם ההכרח הזה. נתחיל באי־הוודאות שכרוכה

בתחשיב: מתי ימותו ההורים? כיצד תשפיע המגמה הגוברת של התארכות תוחלת החיים?

האם הם יידרשו למכור או למשכן את ביתם בזקנתם כדי לממן הוצאות סיעוד? האם

ההורשה תהיה אכן שוויונית? האם יתפתח סכסוך ירושה? מה יהיה שווי דירה בחדרה בעוד

כמה עשרות שנים?

שנית, כדי לערוך תחשיב כלכלי לטווחי זמן כל־כך ארוכים, אוריינות פיננסית גבוהה היא ציוד

הכרחי. רובנו לא כל כך טובים בזה. אנחנו הולכים לאיבוד בחישובי ריבית דריבית. אנחנו

צורכים וחוסכים אחרת מהכנסות שבאות ממקורות שונים (תופעה שקרויה “חשבונאות

מנטלית”). אנחנו לא מבינים את הקונספט של עלות אלטרנטיבית (מה שמביא לאמירה

הנפוצה אך שגויה, “עדיף לקנות דירה ולא לשכור, כי אתה נושא בתשלום החודשי לאורך

20–30 שנה ובסוף יש לך דירה ביד”).
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“העין העירומה” - תערוכת צילום

סוריאליסטי שנפתחה במכון שפילמן

לצילום

כוורת חוזרת לוואקום

המוסד: חבורה סודית ביותר לגברים מטופשים

לשדוד קשיש ביום השואה? זה באמת נורא!

גלגולה של מילה || "עיפרון"

22.4.201315:0214מיה סלע

מי נתן רישיון לנהגת של יעל גרמן?

4הארץ

ויראלי || משחקי הכס שוטפים את יוטיוב

8דייב איצקוף, ניו יורק טיימס

סלינג'ר, כמו הולדן קולפילד, היה פלרטטן ארסי

סוכני דוגמניות הציעו עבודה לנערות

אנורקטיות מאושפזות - אופנה

129 אנשים recommended את זה

הייתם קונים מ“אלון גל” גריל גז אמריקאי? -

המילה

One person recommended this.

ועדת החוקה תדון בהקלה על הוראות

פתיחה באש למתנחלים - פוליטי

711 אנשים recommended את זה

ארי שביט | ממשלת ההון

11 אנשים recommended את זה

כן, אני אוהב מוסיקה מזרחית. לא, זה לא

בקטע אירוני - מוסיקה

179 אנשים recommended את זה

P חברתי של פייסבוק lugin יישום

ניהול ביצועים
כשמנהל הכספים ואיש IT נפגשים

פרוייקטים מיוחדים

קורס תפירה
במכון יעל

www.mahonyae…

תפירה ועיצוב בדרך
עצמאית ללא ניסיון
השיטה היחודית
והפרקטית ביותר

בשוק

המלצותפעילות
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צילום אוויר של שכונת עין הים בחדרה. צילום: חברת עמרם אברהם

שלישית... אני מניח שבשלב זה מרבית הקוראים נרתעים בגועל מהחשבונות האלה. זה

באמת גועלי לנהוג כמו סוכן ביטוח חיים של ההורים שלך. אני יכול לדמיין מישהו אומר

לזוגתו: “אנחנו יכולים לרשום את הבת שלנו לחוג נוסף השנה; אני מצפה לקבל בונוס

במקום העבודה בסוף השנה”. קצת קשה יותר לדמיין מישהו אומר: “אנחנו יכולים לרשום

את הבת שלנו לחוג נוסף השנה; אובחן לחץ דם גבוה אצל אבא שלי ולכן תוחלת החיים שלו

ירדה במעט”. מבחינת התחשיב הרציונלי, שני המשפטים נאותים באותה מידה. מבחינה

אמוציונלית ותרבותית, ההבדל ביניהם הוא שמים וארץ. ויש גם מוטיבים פסיכולוגיים אחרים

לרצון להוציא ענייני ירושה מהתכנון התקציבי שלנו: הרצון להיות עצמאי ולהתקדם בזכות

עצמנו, הצורך לקיים יחסים בריאים עם ההורים שלנו, שאינם משמרים תלות ואינם מבוססים

על תן־וקח.

מהסיבות האמורות, רובנו משתדלים להתעלם מהגוש הגדול הזה של ירושת הנדל”ן

העתידית בחיי היומיום שלנו. אבל המשמעות היא שמסתובב כאן עושר אמיתי שלא נספר

כיאות בתחשיב הצריכה והחיסכון שלנו. העושר הזה נוטה “ליפול” על חלקנו בתקופה

שבאה לאחר השלב הקריטי של בניית המשפחה והקריירה, תקופה בה תזרים המזומנים

של בני המעמד הבינוני (שרובם טיפסו בינתיים עשירון אחד או שניים מעלה) לחוץ פחות.

אבל אולי - וכאן אני מרשה לעצמי להיות ספקולטיבי יותר - ההתעלמות אינה גורפת? אולי

יש איזשהו רובד, ספק מודע ספק תת־מודע, בו אנחנו מכירים בכך שיש מקור עושר

(עתידי, לא־ודאי, אך גדול) נוסף שלא ספרנו. הרובד הזה ירים את ראשו מדי פעם, ויאיץ

בנו לקנות את רכב השטח, את הדירה עם החדר הנוסף, את הגאדג’ט החדש, את

הארוחה במסעדת היוקרה, את הטיול לחו”ל, את עגלת הבוגאבו. המודעות החלקית למקור

העושר הזה תבוא לידי ביטוי פחות בצריכה שוטפת (שכן זו נוטה יותר להישען על תכנון

רציונלי) ויותר בפרצי רכישה חד־פעמיים. שימו לב שפרצי רכישה אלה הם בדיוק מה

שמייצר מרוץ עכברים של צריכה ראוותנית.

עלייה א’, עלייה ב’

אם כך, ריקי כהן אולי אומרת לאחרים (ולעצמה) שהיא חיה מעבר לאמצעים שלה, אבל זה

לא בהכרח נכון, כי אמצעים אלה אמורים, לפי התחשיב הרציונלי, לכלול את ירושת הנדל”ן

העתידית. לריקי יכולת אובייקטיבית מוגבלת לממן את סגנון החיים שלה באמצעות הלוואות

לטווח ארוך, ולכן היא נשענת על אמצעים יקרים כלכלית או פסיכולוגית: אוברדראפט, חובות

על כרטיסי אשראי, תמיכה מההורים. אבל במובן הכלכלי הבסיסי, ריקי לא בהכרח חיה

מעבר לאמצעים שלה.

הסיפור מסתבך עוד יותר כאשר מביאים בחשבון את האי־שוויון בבעלות על נדל”ן, שעולה

כנראה על האי־שוויון בהכנסות. ישראל היא מדינת הגירה קטנה בשטחה. ככל שמשפחתה

של ריקי שייכת לשכבת הגירה מוקדמת יותר, כך סביר שהעושר הנדל”ני שלה גדול יותר.

במילים אחרות, יש כמה ריקי כהן. גם אם ריקי א’ וריקי ב’ זהות בתמונת ההכנסות

השוטפות, הן עשויות להיות רחוקות מאוד מבחינת העושר הנדל”ני העתידי שלהן (ואולי גם

במספר האחים שלהן). ריקי א’ תראה כיצד ריקי ב’, שלכאורה משתכרת בדיוק כמוה,

רוכשת את רכב השטח ועוברת לדירה גדולה יותר, ובאופן טבעי תרצה לחקות את רמת

הצריכה שמאפיינת את המיליה שלה. ההבחנות לעיל לגבי המנטליות הישראלית והאופן

שבו היא גורמת לאנשים לחיות מעבר לאמצעיהם מקבלות אם כך פירוש אחר לגמרי: הן

נובעות במידה רבה מתפקיד הצללים של העושר הנדל”ני המשפחתי בתחשיבי משק הבית.

יש מדינות שבהן עיתוי ההעברות הבין־דוריות בקרב המעמד הבינוני־גבוה שונה. בארצות

הברית, למשל, הנורמה של “לגור ליד ההורים” חלשה מאשר בישראל - הארץ רחבה ותמיד

יש בה איזשהו מקום עם אוכלוסייה מבוססת ושפע נדל”ן זול - וההעברה מהורים לילדיהם

נעשית בצורה של מימון השכלה יקרה, וכל זה נגמר כשהפרט בערך בן 20.

הטרגי־קומדיה של מעמד הביניים הגבוה בישראל היא אם כך חוסר איזון קיצוני בתזרים

כתבות מרחבי הרשת

[?]

מהי אסטרטגיה? ד"ר בועז שליט
YouTube

בכירים באגף התקשוב מאמצים

תיכונים כדי לחזק לימודים טכנולוגיים
בלוג דובר צה"ל

תשכחו מביטוח המנהלים שהכרתם:

החיסכון החודשי שמגדיל את הנטו
ספונסר

http://www.youtube.com/watch?feature=em-uploademail&v=9Bv0d-EawWk
http://www.idf.il/1133-18707-HE/Dover.aspx
http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=30104
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הוספת תגובה

להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן שם:

נושא:

תגובה:

 

ההכנסות וההוצאות על פני מסלול החיים, שנובע מהיוקר העצום של נדל”ן ומהאי־שוויון

בבעלות עליו (ועוד עניין שלא דיברתי עליו: הכניסה המאוחרת של צעירים לשוק העבודה

עקב השירות הצבאי, וטיול החובה להודו שבא אחריו). חוסר איזון זה מציב בפני משקי

הבית אתגרי תכנון שמתאימים פחות לבני אנוש ויותר לרובוטים אקטואריים. מדברים

בישראל הרבה על בעיית הכלכלה השחורה. הגיע הזמן לדבר גם על בעיית הכלכלה

המקאברית: חוסר האפשרות לנהל תחשיב רציונלי של צריכה וחיסכון מבלי להכניס את מות

ההורים שלך לגיליון האקסל.

אילו צעדי מדיניות כלכלית יכולים למתן את השפעות הכלכלה המקאברית? פתרון מסורתי

הוא לאפשר לפרטים להישען יותר על הלוואות ופחות על ירושות, על ידי פעולות כגון הגדלת

הלוואות לסטודנטים והצמדת ההחזר שלהן להשתכרות בפועל לאחר הכניסה לשוק

העבודה. פתרון אחר הוא לתת למערכת המס למלא את התפקיד של שוק ההון, על ידי

יצירת אפליה דה־פקטו בין צעירים למבוגרים, לטובת הצעירים.

אבל ברור שהכלכלה המקאברית תוסיף לשגשג כל עוד מחירי הדיור בשמים. חיזוק

התחבורה הציבורית, ריסון התמריצים לרכישת דירות ממניעים ספקולטיביים, הגדלת היצע

הקרקעות ועידוד בנייה רוויה באמצעות תוכניות פינוי־בינוי, כל אלה צעדים שעשויים להוריד

את מחירי הדיור. אני סקפטי לגבי האפשרות שצעדים אלה יבוצעו באמת, מטעמים של

כלכלה פוליטית: אחרי הכל, ריקי כהן עדיין משלמת את המשכנתה, ולהורים שלה יש דירה

נחמדה בחדרה עם נוף לים.

הכותב הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב

********************************

רוצים לקרוא את כל הטורים והכתבות במוסף הארץ? הורידו כעת את
האפליקציה האינטראקטיבית החדשה לאייפד

פרסומת: הפסגה ! צימרים לזוגות בלבד , להזמנות >>

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

[?]

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים עם תנאי השימוש של אתר הארץ

פסטיבל ביטלס חולון 2013
The Beatles groove concert Idan K & the movement of rhthm

אורחים: גלי עטרי, שלמה גרוניך, יוסי פיין, מאור כהן, ירמי קפלן, רד בנד שרי,
קרן מלכה ולינוי אקלה. 2.5.2013 21:30 מרכז שטיינברג חולון

פרסומת

חדשות

עימות קואליציוני
ראשון? || לבני:

אתנגד לחקיקה…

מגזין

למה צריך היה
להרוג אותו?

מגזין

אזעקת אמת ||
הפטנט של ח"כ

משה פייגלין

Saloona

תיעבתי את עצמי
ואת גופי במשך

שנים. העיתונאית
חגית…

מרחבי הרשת
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