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 שווקים בולטים / עו"ד אוהד שפק – 2020מגמות בנדל"ן העולמי 

גרמו למאות ישראלים נגד משקיעים ורמות הדרמטיות שהנהיג משרד האוצר באמצע העשור הקודם כרפה

ל הפטור ממס שבח בוטאלפי ישראלים להעביר את השקעותיהם בנדל"ן מחוץ לגבולות ישראל. כזכור, 

הרכישה לרכישת דירה שנייה   שנים, הועלה מס  4-שהוענק לכל מוכר דירה שמכר את דירתו פעם במקרקעין  

ים החל מהדירה השלישית גם לחוקק מס דירה שלישית על דמי השכירות המתקבל  והיה ניסיון  8%-ך לואיל

 . מ ייצג חלק מהעותרים בעתירה זו לבג"צ(הח" –"צ )גילוי נאות ידי בג-אולם זה נעצר על

עסקאות הנדל"ן בישראל ירד משקל המשקיעים בסך שי במשרד האוצר, פי נתוני אגף הכלכלן הרא-על

ם לפני התמורות החדשות בשניאם    –ראות בגרף המצורף  בצורה משמעותית בשנים האחרונות, וכפי שניתן ל

ובפרט נים האחרונות שהרי שב 30-20%ן עמד משקל המשקיעים על סך שנע בין י המקרקעיביחס למיסו

מסך כל עסקאות הנדל"ן  15-10%בישראל מהווה בין  בשנה האחרונה סך הדרישות שנרכשו להשקעה

 ל. בישרא

 

 ן הראשי(, הכלכל2019מגורים אוגוסט ענף הנדל"ן לסקירת  –)מקור 

 

בשנים האחרונות בהיקף ד, ישנה עלייה משמעותית לבם בלקייי בנק ישראל, שהם נתונים חפי נתונ-על

מדובר .  2018רד דולר בשנת  מיליא  1.2-ו  2017מיליון דולר בשנת    901  –ההשקעות הישירות בחו"ל במקרקעין  

עמד על  2007שנת מיליון דולר וב 200-כהסתכם ב 2012נת שלאור העובדה כי במגמת זינוק גדולה למדי, ב

 מיליון דולר בלבד.  11

 2020שנת   –עולמי מגמות בנדל"ן ה

עתידות כלכלית גלובלית. ישנן מדינות שיינת בצמיחה  המאופתמשיך להיות שנה    2020לפי כל התחזיות, שנת  

להיתקל בקשיים כלכליים צפויים כדוגמת דרום אפריקה ואוסטרליה ואילו ישנן מדינות המצויות במשבר 

מדינה   כלכאשר  ,  חמור, כדוגמת ונצואלה. בעוד הכלכלה בארה"ב ובסין מתרחבת, הן מצויות במלחמת סחר
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מטילה מכסים על הסחורות הנסחרות בין שתי המדינות. סין גם מתמודדות עם המחאות החוזרות ונשנות 

 בהונג קונג, אשר נכנסת למיתון הראשון שלה מזה עשור. 

כך עלויות להיות השלכות ל צפויה בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי ויש הצופים כי 2020שנת ב

, וכך גם ערך המטבע המחירים בו עלולים לרדתמשמעותיות על שוק הנדל"ן למגורים ולמסחר בבריטניה ש

אחוזי זו הייתה שנה טובה לכלכלה האמריקאית.  חרבאשר לארצות הברית, חרף מלחמת הסהמקומי. 

. עם זאת, יש 2020צפויה להמשיך לצמוח בשנת הכלכלה  האבטלה נמוכים והקונגרס האמריקאי העריך כי

 . היות השפעה על שוק הנדל"ןולכך יכולה ל 2020בשנת כוונה להעלות את הריבית 

המצויה על סף מיתון. הכלכלה  תשפיע גם על גרמניה, מלחמת הסחר בין ארה"ב לסיןיש החוששים כי 

 ולכן היא פגיעה להשפעות של מלחמת הסחר.  הגדולה ביותר באירופה נשענת על ייצוא

 2020 –שווקים בולטים 

אחריה ניצבות בשנה הקרובה.    7%-ת בכעלוים למחירי הנדל"ן למגורים בפריז צפויהתחזיות הבולטות,  לפי  

 מסטרדם מינכן והמבורג.ד, אדני, לונדון, מדרייאמי, פרנקפורט, ג'נבה, סיברלין, מ

 

 (Prime Global Forecast 2020 / Knight Frank –)מקור 

וביקוש  ; יציבות של הכלכלה, אחוזי ריבית נמוכים2020צרפת מובילה בתחזיות לשנת בירת  – צרפת, פריז

אשר צפויות לגרום לעליית המחירים בשנים  השפעות מרכזיות המחירים. שלושעליית גבוה יקרינו על 

 י, פרויקט תחבורתופרויקט גרנד פריז יט, הברקז2024הקרובות הן המשחקים האולימפיים בשנת 

שעתיד להפוך את המטרופולין של פריז לאחד המטרופולינים הגדולים ו מיליארד דולר 26מושקעים בו ש

ך וכן עבור מרכזים לוגיסטיים בתוקיים ביקוש גבוה בפריז למגורי סטודנטים ולבנייה עבור השכרה בעולם.  

 העיר. 

. במקום השני ברשימת השווקים האירופיים ההשנניצבת גם  גרמניהבירת  – רמניהפות בגוערים נוס ברלין

חיבור האווירי של לשפר את הו 2020באוקטובר  צפוי להיפתחברנדנבורג שדה התעופה הבינלאומי החדש 

הענק טסלה הכריזה על ברלין כיעד המועדף עליה למפעל האירופה שלה.   ם. כמו כן, חברתהעיר לשאר העול

ברלין  –לטות הערים הגרמניות בו PWCשל חברת  2020נת ימת השווקים האירופיים הבולטים בשברש
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המנוע לגבי מקום השמיני. , מינכן במקום השביעי והמבורג בפרנקפורט במקום השלישיבמקום השני, 

משמעותית בתוצר המקומי הגולמי שלה  תהיה עלייהכי יש הצופים  פרנקפורט,העיר מניה, הכלכלי של גר

וביקוש גבוה לנדל"ן גם מצד תושבי ים היא שוק בריא עם אחוזי תפוסה גבוהן ובאוכלוסיית העיר. מינכ

 מינכן וגם מצד חברות בינלאומיות. 

ביקוש בשנה הקרובה עקב  5%-ים לעלות בכהנדל"ן למגורים במיאמי צפוימחירי  – צות הברית, ארמיאמי

אשר מעודדת אנשים לרכוש דירות   הורדת מס מקומיו  )גם מקומי וגם בינלאומי(  בעיקר לדירות מגוריםגבוה  

 .בדרום פלורידה

עיר שהנדל"ן בה עוד לא חזר למחירים של המשבר הכלכלי לפני יותר מעשור. היא מדריד  – ד, ספרדמדרי

חוקי סטודנטים ועד בתי אבות. ממגורי  –הסקטורים של הנדל"ן התאוששות הנדל"ן במדריד כולל את כל 

סיפקו וודאות ליזמים ם להשכרה ובהירות על המגורי סיפקו 2019מאפריל הנדל"ן החדשים של ספרד 

 ומשקיעים המתכננים להשקיע בנדל"ן המיועד להשכרה. 

 משרדים, –אמסטרדם מושכת עניין מצד מגוון של משקיעים מכל הסקטורים  – מסטרדם, הולנדא

ים ומבקרים למטרות עסקים מייצרים ביקוש גבוה שצף של תיירלוגיסטיקה, מלונאות, תיירות ומגורים. 

נדל"ן למגורים, ארטאפים ולחברות גדולות. בתחום ההיא אטרקטיבית גם לסטות כאשר העיר נמאד למלו

 ם. עיריית אמסטרד, והדבר מוביל לרגולציה מצד מחסור בדיור גורם למחירי ולשכירות לעלות

 PWCסקירת /  2020-ל 2019בין השוואה  –רשימת השווקים הבולטים באירופה 
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