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על כשלי שוק  :מעסקה סולידית למשבר עולמי

  ינהמשכנתאות האמריק

  מאת

  *רו� חריס

עסקת המשכנתה נחשבה עד לאחרונה כאחת העסקאות הבטוחות והסולידיות בתחו� 

אול� בעשור האחרו� עבר שוק המשכנתאות האמריקני שינויי� דרמטיי� . האשראי

 2007בשנת . מוצרי� המוצעי� בומאפייני הלווי� וסוגי ה, מבחינת היק� הפעילות שלו

במחוזות . יותר משלושה מיליו� הליכי פינוי ננקטו נגד חייבי משכנתאות; השוק כשל

באריזונה ובנוואדה הגיע שיעור יחידות המגורי� , בפלורידה, מסוימי� בקליפורניה

השלבי� הבאי� בהתפתחות . �10%פירעו� חוב משכנתה ל�שבהליכי פינוי עקב אי

אבטלה גוברת , התמוטטות של מוסדות פיננסיי�, �" צניחה במחירי הנדלהמשבר כללו

 לכאורה –כיצד הביא כישלונ� של עסקאות משכנתה . ומשבר כלכלי גלובלי חרי�

 לפרו� המשבר העולמי הגדול ביותר מאז –שמרניות ולא מסוכנות , עסקאות מסורתיות

  ?  והשפל הגדול1929

של , תוח מיקרו של מבנה שוק המשכנתאותהמאמר מתמקד באיתור כשלי� דר� ני

אבקש להראות כי כשלי� . של עסקת המשכנתה ושל המשתתפי� בה, מוצרי המשכנתה

כשלי� אלו . יסודיי� התפתחו במבנה של עסקת המשכנתה בשני� שקדמו למשבר

פי שכמה היבטי� משמעותיי� של עסקת המשכנתה הוסדרו ברגולציה �על�התרחשו א�

המרכזיי� , לפי תפיסתי, המאמר מתמקד בחמישה כשלי� שה�. פדרלית ומדינתית

כל אחד מחמשת הכשלי� קשור למאפיי� תאורטי , לפי תפיסתי. והמענייני� במיוחד

  . שונה של כשל שוק

כשל זה נובע מהתמריצי� . הכשל הראשו� הוא בתחו� התמריצי� ובעיות הנציג

בשוק ומתמריציה� של המעוותי� של מתווכי המשכנתאות שמילאו תפקיד מפתח 

הכשל השני נובע ממגבלות ומהטיות . מנהלי החברות המלוות בשוק המשכנתאות

ידי מלווי� שהציעו הלוואות בריבית משתנה �שנוצלו על, קוגניטיביות של לווי�

פיזור נכו� של סיכוני� ולמעשה �הכשל השלישי נובע מאי. והלוואות ע� תקופת חסד

 
, דוד גילהל, אני מבקש להודות לברק אתיר�. אביב� אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטי�, פרופסור  *

פרי 'גל,  לאפרת טולקובסקי;אריאל פורת על הערותיה� המועילות לטיוטת המאמרלרועי קרייטנר ול

אנדרי יגופולסקי על העבודה המצוינת ל להילה אוחיו� ו;ר על הפניות חשובותאריק פוזנלמילר ו

 מאמר זה הוגש . על ההערות החשובותÌÈËÙ˘Ó ולעורכי וחברי מערכת כעוזרי מחקר למאמר זה

בנושא עכשווי ומעורר מחלוקת כמו משבר המשכנתאות התפרסמו , כצפוי. 2009לפרסו� בחודש יוני 

 ועד לפרסומו מחקרי� ומאמרי� רבי� המנתחי� היבטי� שוני� של מאז כתיבת המאמר הנוכחי

 .המאמר הנוכחי לא יכול היה להתייחס אליה�. המשבר
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י נובע מיצירת הפרדה נכסית בי� חוב המשכנתה לבי� הכשל הרביע. מריכוז סיכוני�

שגרמו לנטישת בתי� , ריקורס�הנכסי� הפרטיי� של לווי� עקב השימוש בהלוואות נו�

הכשל החמישי והאחרו� הוא העברת . כשערכ� ירד אל מתחת לגובה יתרת ההלוואה

לה  במע–הסיכו� באמצעות איגוח משכנתאות מהמלווה המקורי אל המאגחי� ומה� 

העברה שעודדה מלווי� , אל עבר המשקיעי� הסופיי� –שרשרת המזו� הפיננסית 

הניתוח במאמר מלמד כיצד פערי� ברגולציה ברמה . להעניק הלוואות מסוכנות

  . המדינתית והפדרלית מובילי� למשבר גלובלי

  
‡ .‡Â·Ó .· .¯·˘ÓÏ ‰Ó„˜˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰ .‚ .ÌÈÏ‰�ÓÂ ÌÈÎÂÂ˙Ó ÏÚ : ÌÈˆÈ¯Ó˙ ˙˙Á˘‰

ÈÈÚ·Â‚Èˆ�‰ ˙ .„ .˙ÂÈ·ÈËÈ�‚Â˜ ˙ÂÈË‰Â ÍÂÓ� È˙ÏÁ˙‰ ¯ÊÁ‰ Ï˘ ÈÂ˙ÈÙ‰ .‰ . ‰˙�Î˘Ó
ÌÈ�ÂÎÈÒ ÊÂÎÈ¯Â ‰ÈÈ�˘ .Â .˙ÈÒÎ� ‰„¯Ù‰ ,ÔÂ��Ï‚¯ ˙ËÈ˘ÙÂ Ò¯Â˜È¯ .Ê . ˙¯·Ú‰Â ÁÂ‚È‡

ÌÈ�ÂÎÈÒ .Á. ÌÈÏ˘Î‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÈ�Â˘‡¯ ˙ÂÚˆ‰ .Ë. Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÎÏ˘‰ .È.  ˙È¯Á‡
¯·„.  

  מבוא .א

לאחרונה כאחת העסקאות הבטוחות והסולידיות בתחו� עסקת המשכנתה נחשבה עד 
זו עסקה למימו� של רכישת דירה המובטחת בשעבוד של הדירה לטובת הגור� . האשראי

המלווה , השעבוד אמור להבטיח כי ג� א� לא יוכל הלווה לפרוע את ההלוואה. המממ�

 על יתרת למכור את הדירה במחיר העולה, לפנות את הלווה, יוכל לממש את הבטוחה

יש , מאחר שזו עסקה בער� כספי גבוה עבור רוכש הדירה. החוב ולהיפרע את מלוא חובו

שהרי , לצפות כי יקדמו לה בדיקות מעמיקות מצד הלווה ושלא ייכנס אליה בקלות ראש

המחיר הגבוה של העסקה . עבורו זו עשויה להיות העסקה הגדולה ביותר שיבצע בחייו

 מבחינת המלווה להשקיע בבדיקה של היכולות ונתוני היחידה מאפשר ומצדיק ג�

המלווה בעיגו� , מפורט וממושפט, העסקה מבוצעת בחוזה כתוב. האשראי של הלווה

  . קנייני
בעשור האחרו� עבר שוק המשכנתאות האמריקני שינויי� דרמטיי� מבחינת היק� 

 החלו סימני 2006 בשנת 1.מאפייני הלווי� וסוגי המוצרי� המוצעי� בו, הפעילות שלו

אחוז הלוואות . להמחשת הכישלו� אציג כמה נתוני�. השוק  כשל2007�משבר וב

 90הנתונות בפיגור תשלו� של ) שעליה� ארחיב בהמש�(פריי� בריבית משתנה � הסאב

.  מכלל ההלוואות מסוג זה21%�הגיע לא וה .יו� לפחות עלה פי ארבעה תו� שנתיי�

 אל� ברבע 240�הברית עלה מ�בכלל ארצות) foreclosure(מספר הבתי� בהליכי פינוי 

 
ובה� , שינויי� בגודל היחסי של פלחיועל ראו נתוני� על שינויי� בגודל שוק המשכנתאות ו  1

 Yuliya Demyanyk & Otto Van Hemert, Understanding the: פריי� ונתוני� אחרי��סאב

Subprime Mortgage Crisis (Social Science Research Network Working Paper Series, 

2008), available at www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1020396.  
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 אל� ברבע השלישי 766� ול,  אל� ברבע הרביעי של אותה שנה528� ל2007הראשו� של 

הברית עברו פינוי כלשהו � יחידות מגורי� בארצות2,330,483,  בס� הכול2008.2של 
, רניהבמחוזות מסוימי� של קליפו.  מכלל יחידות המגורי�1.84% – 2008בשנת 

 פינוי האחוז מכלל יחידות המגורי� שבהליכי 2008� אריזונה ונוודה הגיע ב, פלורידה

7%� הגיע הנתו� בכלל המדינה ל, המדינה המובילה בתחו� זה, בנוודה. 9%�5%�ל – 

ננקטו הליכי , המטרופולי� המוביל בתחו�, בסטוקטו� קליפורניה.  בתי�14אחד מכל 

 השלבי� הבאי� בהתפתחות המשבר כללו צניחה 3.רי� מיחידות המגו9.84%פינוי נגד 

התמוטטות בנקי� להשקעות ובנקי� , התמוטטות בנקי� למשכנתאות, �"במחירי הנדל

 כיצד א� כ� הביא כישלונ� של עסקאות שה� 4.מסחריי� ומשבר כלכלי גלובלי חרי�

שמרניות ולא מסוכנות כעסקאות המשכנתה לפרו� המשבר , לכאורה כה מסורתיות

  ?1929העולמי הגדול ביותר מאז השפל הגדול של 
� "הסבר מקובל תולה את המשבר בשוק המשכנתאות בהתמוטטות שוק הנדל

צניחה , לפי הסבר זה. הברית בעיקר באזורי� כמו קליפורניה ופלורידה�למגורי� בארצות

במחירי הדירות שאינה קשורה לכשלי� בשוק המשכנתאות היא שגרמה למפולת 

הסבר שני תולה את משבר שוק המשכנתאות בהתפתחות של שוק הלוואות . המשכנתאות

 הלוואות בריבית גבוהה יותר מזו שהוצעה ללווי הפריי� המיועדות –פריי� � הסאב

לא רק שלווי� אלו היו . פחות מאלו של לווי הפריי� ללווי� בעלי נתוני אשראי טובי�

כמו . צפויה שלה� היה פחות אמי�מסוכני� יותר אלא ג� המידע ביחס ליכולת ההחזר ה

הוודאות ביחס אליה� גדולה יותר כי זו קבוצת לווי� חדשה שלא הצטבר במש� �אי, כ�

ידי �פריי� מוסברת על�ההתפתחות של שוק הסאב. השני� מידע ביחס להתנהגותה
, בעיקר הקלות שניתנו למוסדות פיננסיי� ביחס להלימות הו�(רגולציה בנקאית �דה

בתחרות חזקה בי� , ) שהיה עליה� לשמר אל מול סיכוני אשראיי� המינימלההו: כלומר

מוסדות פיננסיי� על נתחי שוק וכ� במדיניות ממשלתית לעידוד הבעלות על דירות בקרב 

מדיניות זו אפשרה וגרמה למוסדות פיננסיי� . השכבות החלשות וקבוצות המיעוט

 לווי –יית אשראי לא טובה להעניק אשראי ללווי� מעוטי הכנסה ובעלי היסטור

 
 Doug Duncan, Industry Economic Outlook, MBA’s National:�2009�2005ראו נתוני� ל  2

Technology in Mortgage Banking Conference & Expo, Mortgage Bankers Association 

(2006), available at www.mbaa.org/files/Conferences/2006/Technology/IndustryEconomic 
Outlook.pdf.  

3  � www.realtytrac.com/ContentManagement/PressRelease.aspx?ItemID=5681 הנתוני� מתו

  . )11.4.2010 לאחרונה בתארי�נצפה (

4  Kathleen C. Engel & Patricia A. McCoy, A Tale of Three Markets: The Law and 

Economics of Predatory Lending, 80 TEX. L. REV. 1255 (2002); Souphala Chomsisengphet 

& Anthony Pennington-Cross, The Evolution of the Subprime Mortgage Market, 31 

FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS REV. (2006), www.research.stlouisfed.org/ 
publications/review/06/01/ChomPennCross.pdf .  
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נמנע לאור ההתפתחות של שוק � המשבר היה בלתי, לפי הסבר זה. פריי�� הסאב

הברית בשנות � הסבר שלישי מצביע על שערי ריבית נמוכי� בארצות. פריי�� הסאב

כלכלית של הבנק הפדרלי כזרז � שמקור� במדיניות מאקרו,  המוקדמות2000� ה
לפי . המתמדת של מחירי הדירות עד כדי יצירת בועהלהתרחבות האשראי לדיור ולעלייה 

פריי� כתגובה לגור� � � ושוק משכנתאות הסאב"התפתחו שוק הנדל, הסבר שלישי זה

הברית לאחר תקופה � כאשר עלו שערי הריבית בארצות, בשלב שני. היותר בסיסי הזה

הצטמצ� האשראי שעמד לרשות רוכשי הדירות , ארוכה שבה היו ברמות נמוכות

הקשור ג� , לפי הסבר רביעי. � שניזו� מאותו אשראי"בעקבות כ� התמוטט שוק הנדלו

עקב הנפיצות הגוברת של משכנתאות בריבית משתנה הביאה עליית הריבית , הוא לריבית

לקפיצה בהחזרי� החודשיי� של משכנתאות מסוג זה לרמה שבה לא יכלו לעמוד חייבי� 

, לעוד� היצע, לפינוי חייבי� מבתי מגוריה�, י�עמידה בתשלומ� לאי –ובשלב שני , רבי�

ההבדל בי� ההסבר השלישי לרביעי הוא . לירידה של מחירי הבתי� ולהתפוצצות הבועה
שההסבר השלישי מתמקד בירידת הביקוש לאשראי עקב ייקורו ואילו ההסבר הרביעי 

 בהסבר השלישי משבר. עמידה של לווי� בהחזר הלוואות שכבר נטלו�מתמקד באי

� קוד� למשבר המשכנתאות ואילו בהסבר הרביעי משבר המשכנתאות קוד� "הנדל

במאמר זה איני מבקש להמעיט בחשיבות� של הסברי� אלו כל אחד . �"למשבר הנדל

  .כשלעצמו ובמשולב

יהיה מי שיטע� כי התרחשות המשבר אינה מעידה על כשלי� בכלל או על כשלי� 

ות המשכנתה היו יעילות מלכתחילה אלא ייתכ� שעסקא. דווקא בשוק המשכנתאות

והוא זה שהביא לכישלו� עסקאות , שהתרחש מאורע שהסתברות התרחשותו נמוכה

 נמוכה מלכתחילה א� הובאה הקשה לזהות מאורע חיצוני כזה שהסתברותו היית. רבות
המשבר לא החל עקב מאורע אקסוגני . בחשבו� בעצ� ההתקשרות ובתמחור ההלוואות

מגפה בעלת , אסו� סביבתי ארצי, ר כגו� פגיעת מטאור מהחלל החיצו�מאוד לא סבי

. משמעויות דמוגרפיות כאלו של המגפה השחורה או אפילו מלחמה או פיגוע טרור גדול

עלייה של שערי ריבית היא דבר צפוי המתרחש במחזוריות עקב שינויי� בתנאי� 

דבר צפוי המתרחש לעתי� ירידת מחירי דירות היא ג� . כלכליי��ובמדיניות המאקרו

גורמי� אלה ה� במידה רבה . עקב עוד� היצע של דירות או עקב ירידה בביקוש לה�

משפיעי� על דינמיקות בו ואמורי� להיות מובאי� ,  לשוק המשכנתאות�אנדוגניי

א� לא הובאו גורמי� אלו בחשבו� באופ� מלא . ידי הפועלי� בשוק זה�בחשבו� על

זה הדבר . יש לנסות ולזהות כשלי שוק, � בעסקת ההלוואהידי הצדדי� המתקשרי� על
   5.שהמאמר הנוכחי מבקש לעשות

 
באמצעות איגוח , היחידלפני המשבר נטע� כי די בהשגת פיזור של הסיכו� אל מעבר לרמת האזור   5

עד . �"כדי להתמודד היטב ע� התנודות הצפויות בשוק הנדל ,ופיזור לאומי וגלובלי של ההשקעה בו

  . היא מחזקת את הצור� לאתר כשלי שוק,כמה שאמירה זו התבררה כמוטעית
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, יש הטועני� כי הלווי� לא נפגעו בשל המשבר ולכ� עד כמה שהיו כשלי�, לחליפי�

רכשו דירות שלא יכלו לממ� את רכישת� בדר� , כ� נטע�, הלווי�. אלו היו בצד המלווי�
 רווח שבו לא התחלקו ע� המלווי� מעבר –רי הדירות הרוויחו מהעלייה במחי, אחרת

חדלו להחזיר את ההלוואה ולא ,  וכאשר ירד ער� הדירות פינו אות�–לתשלו� הריבית 

נהנו , ה� החלו ללא דירות. ריקורס�חבו מעבר לכ� משו� שהלוואותיה� היו מסוג נו�

א� . ודת ההתחלהלעתי� מימשו את הרווח במועד ולכל היותר שבו לנק, ממקו� מגורי�

, החל בעלויות העסקה של ההלוואה: לווי� שפונו מבתיה� סבלו נזקי� מסוגי� רבי�

 הנובעי� מהתנתקות לא מתוכננת בעיתוי �בנזקי� הלא מוניטריי, המש� בעלויות הפינוי

וכלה בפגיעה בהיסטוריית האשראי , מחברי� וממקומות עבודה, לא נוח מבתי ספר

. העמידה בהחזר ההלוואה ועקב הלי� הפינוי� שלה� עקב איובעלות האשראי העתידי 

או הלוואה בתנאי� שהגבירו , א� פותו לקחת הלוואה יקרה יחסית לאלטרנטיבות
קשה להאמי� שכל מיליוני הלווי� שאיחרו בתשלו� או . נזק� גדל, הסתברות לכישלו�

אמי� כי  קשה ג� לה6;פונו מבתיה� יצאו נשכרי� מההתקשרות בהלוואות המשכנתה

המלווי� לכל אות� לווי� העריכו באופ� מלא את הסיכוני� הכרוכי� במת� ההלוואות 

ותמחרו אות� נכו� באופ� שבו העניקו הלוואות רק ללווי� שתוחלת ההחזר שלה� הייתה 

אפשר לזהות � במצב שבו אי, היק� כה גדול של חדלות פירעו� ופינוי דירות. חיובית

  . על כשלי� כנראהדמעי, מאורע חיצוני ומפתיע

, אני מעוניי� להתמקד באיתור כשלי� דר� ניתוח מיקרו של מבנה שוק המשכנתאות

אתמקד בעסקאות . עסקת המשכנתה והשחקני� המשתתפי� בה, מוצרי המשכנתה

 אתמקד בעסקאות לרכישת נכסי� 7. לש� רכישת בית ולא לש� מחזור הלוואההמשכנת
 ממילא ג� לא 8. לצור� השכרה כעסקת השקעהלש� מגורי� ולא ברכישת בתי מגורי�

  . אעסוק במימו� של רכישת נכסי� מסחריי� או נכסי� שאינ� בתי מגורי�

 
קשי� תעסוקה למצב חלק מהלווי� הגיעו למצב דיור ו. לכישלו� עשוי ג� להיות היבט של החצנות  6

ע הכלליי� של מדינת הרווחה מנגנוני הסיואמצעות עד כדי כ� שהמדינה נאלצה לסייע לה� ב

עסקות המשכנתה שלה� על החברה של שלו� יכהעלויות כ� הוטלו  .ומנגנוני הסיוע לנפגעי המשבר

  .בכללותה

 החזר הלוואה בריבית גבוהה יותר : כלומר–  רבות שימשו למחזור הלוואההעסקאות משכנת  7

הכשלי� שמתגלי� ביחס חלק מ.  ולא לרכישת בית– והחלפתה בהלוואה בריבית נמוכה יותר

לא אעסוק .  חלק מהכשלי� אינ� מופיעי� בה� באותה עוצמה;לעסקאות רכישה מתגלי� ג� בה�

אפשר נתוני� על אחוז המחזורי� מכלל העסקאות . בהיבטי� הייחודיי� של עסקאות אלוזה במאמר 

 Kenneth Temkin, Jennifer E. H. Johnson & Diane Levy, Subprime Markets, the:למצוא ב

Role of GSEs, and Risk-Based Pricing, U.S. Department of Housing and Urban 

Development, Office of Policy Developmentand Research 14-15 (2002), available at 

www.huduser.org/Publications/pdf/subprime.pdf .  

.  היו דירות נופש ולא דירות מגורי�14% ;השקעה מרכישות הבתי� למטרות 22%היו  2006 שנתב  8

 מהרכישות לא 40%כמעט : במילי� אחרות.  בהתאמה�12% ו28%על המספרי� עמדו  2005בשנת 
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לא אבח� את . אתמקד בעסקה המקורית שבתחתית שרשרת המזו� של המשכנתאות

הנפקה של איגרות חוב , הכוללי� איגוח של המשכנתאות, השלבי� הבאי� של השרשרת

ביטוח� מפני , מסחר ספקולטיבי בה�, תיוו� במכירת�, הפצת�, וג אשראידירוג� בדיר, אלו
שלבי� אלו . קרנות ובנקי�, חדלות פירעו� או השקעה סופית בה� של משקיעי� מוסדיי�

אל שוקי ההו� ואל הכלכלה , מעבירי� אותנו לחברות הפיננסיות הגדולות של וול סטריט

פחות חוקרי� עסקו ; סקי� רבי� וטובי�בהיבטי� אלו עסקו ועו. הפיננסית הגלובלית

שמציתה פחות את דמיו� הקוראי� , בעסקת המשכנתה שבתחתית השרשרת

  .פשוטה ומוכרת לכול, הפוטנציאליי� בהיותה לכאורה ותיקה

אני מבקש להראות כי בשני� שקדמו למשבר התפתחו כשלי� יסודיי� במבנה של 

מה היבטי� חשובי� של עסקת פי שכ�על� כשלי� אלו התרחשו א�. עסקת המשכנתה

הכשלי� תרמו תרומה חשובה לפרו� . המשכנתה הוסדרו ברגולציה פדרלית ומדינתית

. המאמר מתמקד בחמישה כשלי� שלפי תפיסתי ה� מרכזיי� ומענייני� במיוחד. המשבר
אלה אינ� רק כשלי� בתוכ� של חוזה המשכנתה אלא ג� בשילוב בינו לבי� המבנה של 

, לפי תפיסתי.  הזהות והמאפייני� של השחקני� המשתתפי� בעסקה,מוצרי המשכנתה

  . כל אחד מחמשת הכשלי� מתקשר למאפיי� תאורטי שונה של כשל שוק

הוא נובע מהתמריצי� . הכשל הראשו� הוא בתחו� התמריצי� ובעיות הנציג

ומהתמריצי� של , שמילאו תפקיד מפתח בשוק, המעוותי� של מתווכי המשכנתאות

  . ברות המלוות בשוק משכנתאותמנהלי הח

ידי � אלו נוצלו על. הכשל השני נובע ממגבלות ומהטיות קוגניטיביות של הלווי�

הנובע , המלווי� שהציעו לה� הלוואות ע� החזר התחלתי נמו� והחזר גבוה בהמש�

 תנאי� שהלווי� לא הבינו ולא –מתנאי� מורכבי� בחוזה ומשינויי� בשוק הריבית 
  . ל מגבלותיה� הקוגניטיביותבש העריכו נכו�

בעקבות . פיזור נכו� של סיכוני� ולמעשה מריכוז סיכוני�� הכשל השלישי נובע מאי

כשלי� ובעיות בביטוחי המשכנתה התפתחה תופעה של משכנתאות שניות שלה� נזקקו 

.  מעלות הנכס במזומ�20%שלא יכלו לשל� , דווקא הלווי� מוגבלי האמצעי�

שוק .  מער� הבית100% ועד 80%�ת היתרה של סכו� הרכישה ממשכנתאות אלו ממנו א

עת הפסיקו , הלוואות זה סבל הפסדי� שנבעו ממחיקה כמעט מלאה של החובות שבו

  . הלווי� לשל� וער� הבתי� צנח

) asset partitioning(הכשל הרביעי נעו� בכ� שמחד גיסא יצר המשפט הפרדה נכסית 

 את רכישתו לבי� נכסי� ומקורות הכנסה אחרי� של בי� נכס המגורי� שהמשכנתה מימנה
א� מאיד� גיסא התבססה העסקה על כ� שהלווה יחזיר את ההלוואה על בסיס , הלווה

הסדר שמקורו , ריקורס�הלוואות המשכנתה היו ברוב� מסוג נו�. מקורות הכנסה אחרי�

 
 ,Les Christie, Homes: Big drop in speculation הנתוני� מתו�. רכי דיורוהיו לצ

money.cnn.com/2007/04/30/real_estate/speculators_fleeing_housing_markets/index.htm 

  ).24.3.2010לאחרונה בתארי�  נצפה(
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ת הלווי� אלא למלווי� לא הייתה זכות תביעה ביחס להכנסו. ברגולציה ובחוזי� פרטיי�

אול� מלווי� כ� התבססו על הכנסות ; רק אפשרות לפנות� מנכסיה� שאיבדו מערכ�
הרפורמה הגדולה בדיני פשיטת . הלווי� בהחלטה על הענקת משכנתה ועל תמחורה

  . אעמוד עליו בהמש�;  יצרה סיבו� נוס� בתחו�2005הרגל משנת 

אצביע .  מהמלווה המקוריהכשל החמישי והאחרו� שבו אעסוק הוא העברת הסיכו�

על האופ� שבו גר� תהלי� האיגוח להעברת הסיכו� לחדלות פירעו� של חייבי 

ומה� במעלה שרשרת המזו� הפיננסית , המשכנתאות מהמלווי� המקוריי� אל המאגחי�

. כשל זה ידוע יותר ולכ� מצאתי לנכו� למקמו אחרו� בדיו�. לעבר המשקיעי� הסופיי�

בי� השלב של עסקת המשכנתה שבה אני מתמקד לשלב הבא הוא אמנ� על הגבול 

באופ� כללי יותר . א� הדיו� בעסקת המשכנתה לא יהיה של� בלעדיו, בשרשרת המזו�

ע� זאת . אבקש להראות את קשרי הגומלי� וההעצמה ההדדית בי� חמשת הכשלי�
ו� בעיקר מש, אפשר לנתח באופ� מלא את קשרי הגומלי� האלו� אבהיר כבר עתה שאי

שטר� הצטבר מחקר אמפירי מספק שיוכל לתמו� בספקולציות תאורטיות באשר לכיווני 

  . הקשרי� הסיבתיי� האפשריי� ועוצמת�

הבחירה לארג� את המאמר סביב חמשת הכשלי� ולקשר כל אחד מה� למאפיי� 

בעזרת הכשלי� אפשר להציג . תאורטי של כשל שוק נובעת בי� היתר משיקולי הצגה

אינו שוא� להציע סקירה  המאמר. פני� באופ� נגיש וברור יותר� בת ורבתתופעה מורכ

בחרתי בצורת ארגו� שאינה נגזרת בהכרח ממסגרות . מלאה ומוחלטת של כל הכשלי�

. ניתוחיות חיצוניות אלא משקפת את הבנתי את התופעות המרכזיות הדורשות הסבר

 אחר של הכשלי� או לקשר להציע מיו� ומיפוי, אחרי� יוכלו להתמקד בכשלי� אחרי�
  .באופ� אחר בי� תופעות לבי� התאוריה

איני מתיימר להציע תכניות לחילו� מהמשבר או דיו� מקי� במדיניות ראויה 

תהלי� החילו� מאוד . לרגולציה ולהסדרה של עסקת המשכנתה ושוק המשכנתאות

. יות דיי�הצעות החילו� של היו� כבר לא יהיו רלוונט, עד שיפורס� המאמר. דינמי

הכשלי� שעליה� אצביע . תהלי� החילו� נבדל מהתרופה לטווח הארו� לכשלי השוק

מתקיימי� במידה רבה ג� היו� ועשויי� לחזור ולהשפיע באופ� שלילי ג� לאחר 

זיהוי , לכ�. 2007�ההתאוששות ומעבר לתנאי� הספציפיי� שגרמו לפרו� המשבר ב

במרכזו של המאמר מצוי .  ומוצלחת יותרשלה� הוא תנאי מוקד� לדיו� בהסדרה חדשה

הוא ראשוני , עד כמה שדיו� כזה מתקיי� במאמר, דיו� במדיניות ראויה; זיהוי הכשלי�
יעסקו כל ' עד ז' פרקי� ג. בחלק השני למאמר אציג בקצרה את הרגולציה הקיימת. בלבד

י� דיו� אקי' בפרק ח. אחד בזיהוי ובניתוח של כל אחד מחמשת הכשלי� שצוינו לעיל

 עד כמה הכשלי� –אעסוק בהשלכות על ישראל ' בפרק ט. ראשוני בתיקוני� הנדרשי�

ועד כמה כיווני , מתקיימי� ג� כא� לאור ההבדלי� במבנה השוק ובהסדרה המשפטית

אביא אחרית ' בפרק י. הברית תקפי� ג� ביחס לישראל� התיקו� המוצעי� ביחס לארצות

  .דבר
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  הרגולציה שקדמה למשבר. ב

לא היה , ושוק האשראי למגורי� בו בפרט, הברית בכלל� וק האשראי הצרכני בארצותש
. נהפו� הוא; 2007� שוק חופשי ונטול רגולציה והתערבות מדינתית לפני פרו� המשבר ב

Consumer Credit Protection Actהחל ב,  נחקק בכמה נדבכי� � הוא חל על 1968.9

הוא ש� דגש על חובת . הלוואות משכנתהלא רק על , הלוואות צרכני� מכמה סוגי�

באופ� שיאפשר ללווי� להבי� מה הריבית , בפרט באשר לגובה הריבית, גילוי

החוק כולל ג� היבטי� של . האפקטיבית שישלמו ויאפשר לה� להשוות בי� מלווי�

בקרה על הנתוני� של היסטוריית האשראי של לווי� , שוויו� הזדמנויות בקבלת אשראי

  .ל פרקטיקות פוגעניות לגביית חובומגבלות ע

 חוק זה נועד להג� על Home Ownership and Equity Protection Act.10 נחקק 1994�ב

החוק חל רק על הלוואות שבה� הריבית גבוהה במיוחד . לווי� מפני הלוואות נש�
או שהנקודות ) הברית בעלות מש� דומה� ח אוצר ארצות" מעל ריבית אג10%�8%(

החוק הטיל מגבלות על ).  או יותר מסכו� ההלוואה8%(והות במיוחד והעמלות גב

על קנסות וריביות , )למשל איסור אמורטיזציה שלילית(המבנה של הלוואות אלה 

על מת� הלוואה ללא בחינה של יכולת ההחזר , על מחזור שאינו לטובת הלווה, עונשיות

גבוהי� עד שהוא חל רק על היו תנאי הס� לתחולת החוק כה , בפועל. של הלווה ועוד

  . פריי� וממילא לא חל על הלוואות ללווי� טובי� יותר�  מהלוואות הסאב5%

הברית לחוקק חוקי� שצעדו בעקבות � בסו� שנות התשעי� החלו מדינות בארצות

בחלק מהמדינות החוקי� השלימו או החליפו חוקי פיקוח על הלוואות . חוק פדרלי זה

 מהמדינות הופעל החוק המדינתי על קבוצה רחבה יותר בחלק. נש� מתקופות קודמות
שהריבית או העמלות בה� היו גבוהות א� לא ברמה שהפעילה את החוק , של הלוואות

בחלק מהמדינות העניק החוק המדינתי ללווי� הגנות מפני מגוו� רחב יותר של . הפדרלי

ט ההלוואות ולא  ג� חקיקה זו חלה רק על מיעו11.פרקטיקות שעלולות היו לפגוע בה�

  . כמה מהכשלי� שצוינו לעיל– או שמא בחרה לא להתערב –צפתה 

 
9 Consumer Credit Protection Act, 15 U.S.C. §1601 (1968).  

10 Home Ownership and Equity Protection Act, 15 U.S.C. §1639 (1994).  

 .Raphael W. Bostic, Kathleen C. Engel, Patricia Aלסקירה מפורטת של החקיקה המדינתית ראו   11

McCoy, Anthony Pennington-Cross & Susan M. Wachter, State and Local Anti-Predatory 

Lending Laws: The Effect of Legal Enforcement Mechanisms, 60 J. ECON. & BUS. 47 

(2008), available at www.ssrn.com/abstract=1005423.  
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ידי שש סוכנויות פדרליות שהופקדו � הגופי� המלווי� לסוגיה� נתוני� לרגולציה על

שהעדיפה התמחות לפי מהות ,  רגולציה מבוזרת זו12.כל אחת על סוג אחר של מלווי�
ס� על כ� היא איבדה כלי מרכזי ביכולתה נו. אחידות ופרצות� יצרה אי, הגו� המפוקח

 בשל האיגוח שבו החובות הועברו מהמלווי� המפוקחי� לידי בנקי� להשקעות –לפקח 

באופ� שבו ההלוואות לא היו , שחלק� היו כפופי� לרגולציה רופפת, ומשקיעי� מוסדיי�

 ושימשו חלק ממאזני המלווי� ולכ� ג� לא היו כפופות לכללי הלימות ההו� שחלו עליה�

  .כלי פיקוח מרכזי לרשויות הרגולציה

. אופ� התערבות נוס� של השלטו� הפדרלי היה התערבות ישירה בשוק המשכנתאות

ידי רשויות פדרליות �רמת ההתערבות הראשונה הייתה העמדה של הלוואות משכנתה על

 .למשפחות נזקקות וכדומה, לתושבי� באזורי� כפריי�, לנכי ומשוחררי שירות צבאי

למבנה של , בהלוואות אלו נקבעו תנאי� באשר לשערי ריבית ולאופ� השתנות הריבית
לתנאי� להחזר מוקד� , לגובה ההלוואה יחסית לשווי הנכס ולהכנסה, החזר הלוואה

 אלו כשלעצמ� הגנו על לווי� בכ� שנתנו לה� מפלט ממלווי� 13.ולתנאי� נוספי�

  . נתחי השוק האלה לישר קופרטיי� ולעתי� א� חייבו מתחרי� פרטיי� על 

בשוק האיגוח פעלו . רמת ההתערבות השנייה הייתה בשלב איגוח המשכנתאות

שהראשו� בה� הוק� כבר במהל� המשבר , (GSE)ידי המדינה � תאגידי� נתמכי� על

הידועי� בשמות , תאגידי� אלו. הכלכלי הגדול של שנות השלושי� של המאה הקודמת

� וFreddie Mac,  Fannie Maeהמקוצרי� שלה� Ginnie Mae,14 איגחו משכנתאות 

תחת חלק . בהתא� למדיניות הממשל של הגדלת אחוז הבעלות בבתי מגורי�

רוב� בני , מהממשלי� נית� הדגש להעמדה של הלוואות משכנתה לנזקקי� במרכזי ערי�

 
12  Federal Deposit Insurance Corporation, Federal Reserve Board, National Credit Union 

Administration, Office of the Comptroller of the Currency, Office of Thrift Supervision 

and the Department of Housing and Urban Development.  

13  Richard K. Green & Susan M. Wachter, The American Mortgage in Historical and 

International Context, 19 J. ECON. PERSPECTIVES 93, 93-100 (2005); Glenn B. Canner, 

Elizabeth Laderman, Andreas Lehnert & Wayne Passmore, Does the Community 

Reinvestment Act (CRA) Cause Banks to Provide a Subsidy to Some Mortgage Borrowers? 

(Fin. & Econ. Discussion Series, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2002) 

www.federalreserve.gov/pubs/feds/2002/200219/200219pap.pdf; John E. Anderson, Andrew 

R. Hanson & Jeffrey P. Clemens, Tax Reform and Incentives to Encourage 

Owner-Occupied Housing: Analysis of the President’s Tax Reform Panel Recommendation 

to Convert the Mortgage Interest Deduction to a Tax Credit (2006), available at 

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=943062.  

14  Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation, 

Government National Mortgage Association . במאמר הנוכחי לא אוכל לעמוד על ההבדלי�

   .במבנה ובפעילות בי� שלושת התאגידי�
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תאגידי� אלו קבעו תנאי� שרק משכנתאות שעמדו בה� . קבוצות חלשות ומהגרי�

 וכ� השפיעו באופ� עקי� א� משמעותי על התנאי� שבה� העמידו 15לאיגוחהתקבלו 

ע� פרו� המשבר התבררה רגולציה זו בחלקה כלא רלוונטית . המלווי� הלוואות ללווי�
בחמשת הפרקי� הבאי� נזהה את כשלי השוק העיקריי� שאית� לא . ובחלקה כפרוצה

  .השכילה הרגולציה להתמודד

  השחתת תמריצי� ובעיית הנציג  :על מתווכי� ומנהלי�. ג

בשוק המשכנתאות הראשוני יש . המבנה של שוק המשכנתאות האמריקני מורכב מאוד

מלווי� , מלווי� שיש לה� הו� משל עצמ�: מציעי משכנתה משלושה סוגי� עיקריי�

מלווי� טיפוסיי� מהסוג . שמשתמשי� במקורות מימו� חיצוניי� ומתווכי משכנתאות
 מסחריי� שצוברי� פיקדונות וחסכונות של לקוחות ומלווי� אות� הראשו� ה� בנקי�

מלווי� טיפוסיי� מהסוג השני ה� בנקי� . ללקוחות אחרי� ובה� לווי משכנתאות

למשכנתאות שאי� לה� פעילות בצד הפיקדונות והחסכונות וה� נסמכי� על מקורות 

פיננסיות וקרנות פדרליי� וחלק� חברות � חלק� מקורות מימו� ממשלתיי�, חיצוניי�

. ומלווי� את הכספי� המתקבלי� ממקורות אלו ללווי משכנתאות –השקעה פרטיות 

הטיפוס השלישי הוא של מתווכי� שאינ� מלווי� את כספ� אלא מציעי� ללווי� 

המתווכי� יוצרי� את הקשר הראשוני ע� . הלוואות של מלווי� מהסוג הראשו� או השני

ידי כ� � כ� שה� משווקי� בעצמ� את ההלוואות או עלידי �הלווי� הפוטנציאליי� על

שמתענייני� בהלוואה פוני� אליה� כדי שיעזרו לה� למצוא מציעי� מהטיפוס הראשו� 
חשוב . מתווכי� מטפלי� עבור לקוחות אלו בנטילת ההלוואה עד תו� ההלי�. או השני

לו שיוצרי� להדגיש כי המתווכי� שוני� משני טיפוסי השחקני� הקודמי� בכ� שה� א

חשיבות� של . את החיבור בי� הלווי� לבי� המציעי� משני הטיפוסי� הראשוני�

  .המתווכי� בכ� שה� מעורבי� ברוב ההלוואות וברוב� של שלבי הטיפול בהלוואה

מפוזר בכמה סוכנויות , סוגיה� ומספר�, המידע על השחקני� בשוק המשכנתאות

בה� , מלווי� מהסוגי� הראשו� והשני 8,121 נאס� מידע על 2003בשנת . רגולציה

 חברות 1,530�  וsavings associations ,1,903 credit unions 638, בנקי� מסחריי� 4,050

 
15  � נקבע כי המלווה נדרש לבחו� את ;הניתנת לאיגוח משכנתהשל מרבי הגובה ה נקבע , למשל,כ

ולא רק את גובה ההו� העצמי ביחס (תאוגח משכנתה החזר התשלומי� כדי שה לשל הלווהיכולת ה

 ונקבעו הגבלות על גובה העמלות שהמלווה רשאי לדרוש מהלווה בעת מת� ;)לשווי הנכס

 Lawrence J. White, Fannie Mae, Freddie; 7ש "לעיל ה, .Temkin et alלהרחבה ראו . המשכנתא

Mac, and Housing: Good Intentions Gone Awry, NYU working paper (2006), available at 

www.stern.nyu.edu/eco/wkpapers/White_Fannie.pdf .  
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 ריבוי זה של סוגי חברות מלוות ושל חברות מלוות יכול להסביר את 16.משכנתאות

�  אל53הברית �  פעלו בארצות2004בשנת . מספר� הגדול של חברות תיוו� המשכנתאות
לווי� ביצעו את מרבית .  מתווכי�418,700עבדו בה� ; חברות לתיוו� משכנתאות

רק . מתווכי�: דהיינו,  באמצעות שחקני� מהסוג השלישי– 68% –הלוואות המשכנתה 

 המתווכי� 17. מההלוואות בוצעו ישירות מול שחקני� מהסוג הראשו� או השני32%

 סיפקו ללווי� מידע על מגוו� המלווי� ה�: מילאו תפקיד חשוב בהפגשת לווי� ומלווי�

ה� ג� חסכו ללווי� את הצור� לפנות ; ועל מוצרי המשכנתה הרבי� והמורכבי� שהציעו

הופעת� של , כפי שנראה בהמש�. למספר גדול של מלווי� ולהשוות בי� הצעותיה�

מוצרי משכנתה מורכבי� וקשי� להבנה אפשרה למלווי� לנצל מגבלות חישוביות 

שכ� היא הגבירה , המורכבות ג� שירתה את המתווכי�. קוגניטיביות של לווי�והטיות 

מורכבות המוצרי� הגוברת והגידול במספר המלווי� נבעו . את תלות� של הלווי� בה�
. ג� מהצמיחה המתמדת של שוק המשכנתאות ומכניסת מתחרי� חדשי� לשוק רווחי זה

תה המתאימה ביותר לצרכיו המתווכי� יכולי� היו להציע לכל לווה את המשכנ

� ה� ג� נתנו למלווי� שירותי מיקור; ולמאפייניו�ה� חסכו למלווי� לא רק את . חו

הצור� להפעיל מער� שיווק פנימי גדול אלא ג� את הצור� לטפל בפניות 

בעזרה בהכנת מסמכיה� ובטיפול במרבית השלבי� , בהדרכת לווי�, אינדיווידואליות

  .וחתימה על עסקאות המשכנתה) underwriting( של קבלה למעט השלב הסופי, בעסקה

ה� אינ� נוטלי� על עצמ� את . למתווכי� יש תמריצי� שוני� מאלו של המלווי�

עבור� הקשר ע� הלווה הוא . הסיכו� וה� אינ� מושפעי� ממידת הרווחיות של ההלוואה

ווי� אל מול המתווכי� אינ� נתפסי� כשלוחיה� של הל. פעמי� קצר ולעתי� קרובות חד
מרכזיות� של . פי די� חובת אמוני� כלפי הלווי��המלווי� ולכ� לא מוטלת עליה� על

תגמול� מבוסס בעיקר על סגירת עסקאות ועל גובה . המתווכי� גרמה לעיוות תמריצי�

יש לה� אינטרס . ההלוואה ולכ� יש לה� אינטרס חזק לבצע עסקאות רבות ככל האפשר

ה� שכנעו לווי� . למלווה או לשניה�, ו אינ� טובות ללווהבהשלמת עסקאות ג� א� אל

 לתשלו� בטווח הקצר לא היו תידי כ� שהציעו לה� הלוואות שבה� ההתחייבויו� על

הכנסת� תגדל , הריבית תרד, ידי כ� ששכנעו אות� כי שווי הנכס יעלה� גבוהות ועל

 
 ,ותפדרלי של המועצה המתאמת של הרשויות הרגולטוריות ה2003ח השנתי לשנת "ראו הדו  16

 FFIEC: Reports, Nationwide Summary .המסדירות כל אחת שחקני� מסוימי� בשוק זה

Statistics for 2003 HMDA Data Fact Sheet, www.ffiec.gov/hmcrpr/hm_fs03.htm)  נצפה

 � ידי� עלת פדרלימידע זה מתייחס רק לגופי� שהיו כפופי� לרגולציה ; )11.4.2010לאחרונה בתארי

 ,Federal Deposit Insurance Corporation, Federal Reserve Board: הגופי� השותפי� במועצה

National Credit Union Administration, Office of the Comptroller of the Currency, Office of 

Thrift Supervision and the Department of Housing and Urban Development.  

17  Wholesale Access Mortgage Research & Consulting Inc., New Research about Mortgage 

Brokers Published (2005).  
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 לקחת הלוואות  ה� שכנעו לווי� שהיו זכאי� לקבל הלוואות בתנאי פריי�18.וכדומה

 ה� קיבלו עמלות צדדיות ונסתרות ממלווי� כשגרמו 19.פריי� בתנאי� טובי� פחות� סאב

שהיו רווחיות יותר , ללווי� להתקשר בהלוואות בריביות גבוהות או בתנאי� מחמירי�
עמלות אלו אפשרו לה� להקטי� את עמלות התיוו� הגלויות ולהציג את  20.למלווי�

ידי כ� � ה� שכנעו מלווי� על. ו שכדאי להיעזר בשירותיה�עצמ� לפני הלווי� ככאל

שהצליחו למצוא פרצות במדיניות של מת� ההלוואות והתאימו לה� לווי� בעייתיי� ע� 

ה� ניצלו את בעיות הנציג שיצר מער� התמריצי� הפנימי אצל . נתוני� מתאימי�

רות לפקידי אישור אופציות והטבות אח, בונוסי�, הפירמות המלוות בכ� שהעניק קידו�

, לסיכו�. המשכנתאות של המלווי� על בסיס מכירות והגדלת מכירות מרבעו� לרבעו�

את , מתווכי� ניצלו מידע עדי� שהיה לה� על הלווי� יחסית למידע שבידי המלווי�

את היכרות� ע� הכללי� לאישור ההלוואות של המלווי� , היכולת לתמר� בי� מלווי�

לכ� ה� ביכרו לעתי� את אינטרס המלווה מזה של . המלווי�ואת בעיות הנציג אצל 
לעתי� את אינטרס הלווה מזה של המלווה ולעתי� את האינטרס של חברת , הלווה

ה� הביאו .  באופ� אישי על חשבו� האינטרס של המלווה והלווה כאחדה�התיוו� או של

, כמו כ�. תג� להתקשרות בעסקאות הלוואה שלא היו יעילות מבחינה חברתית כולל

חלק� עודדו הגשת מסמכי� לא מלאי� וא� מסמכי� מזויפי� כדי שמלווי� יאשרו 

בכ� עברו חלק מהמתווכי� מפעילות . הלוואות בתנאי� שהיו מקובלי� על הלווי�

, אכ�. המנצלת כשלי שוק לפעילות שעשויה ליצור עבור� חבויות אזרחיות וא� פליליות

  21.קיד� של ברוקרי� בהכנת מסמכי� מזויפי�הוגשו כתבי אישו� המתייחסי� לתפ

 
  .להל�' דבפרק  נעסוק הבסוגי הלוואות אל  18

מנתוני� לא רלוונטי� דוגמת רבות פריי� הושפע פעמי� �סאבכלווי סיווג לווי� כלווי פריי� או   19

לווי� בעלי נתוני דירוג אשראי פריי� נאלצו לקחת הלוואות . לאו� או שכונת מגורי�, גיל, מוצא

 & Marsha J. Courchane, Brian J. Suretteראו . פריי��סאב בריבית בריבית גבוהה יותר או א�

Peter M. Zorn, Subprime Borrowers: Mortgage Transitions and Outcomes, 29 J. REAL. 

EST. & FIN. ECON. 366 (2004) .  

20  Jonathan R. Macey, Geoffrey P. Miller, Maureen O’Hara & Gabriel D. Rosenberg, Helping 

Law Catch Up to Markets: Applying Broker-Dealer Law to Subprime Mortgages, 34 J. 

CORP. L. 789 (2009).  

 מקרי 3,515 דווח על 2000שנת  ב.משכנתההה מתמדת במספר הונאות י הייתה עלי2000שנת אז מ  21

 9,539על  – �2003ב,  הונאה מקרי5,387על  – �2002ב,  מקרי הונאה4,696 דווח על �2001ב, הונאה

לקוחי� הנתוני� .  מקרי�25,989 על – �2005ובמקרי הונאה  18,391על  – �2004ב, מקרי הונאה

 � Mortgage Loan Fraud: An Industry Assessment based upon Suspicious Activityמתו

Report Analysis, Financial Crimes Enforcement Network, www.fincen.gov/news_room/rp/ 
reports/pdf/MortgageLoanFraud.pdf (2006) . מתווכי ידי� עלמוב� כי לא כל ההונאות הונעו 

 Federal Bureau of לדיווחי� על חקירות והעמדות לדי� של מתווכי� בשל תרמית ראו. משכנתאות
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חשוב להדגיש כי הביקורת הרבה הנמתחת היו� על מתווכי� אינה נקייה מאינטרסי� 

חשוב לזכור כי את ההחלטות על אישור המשכנתאות לא קיבלו . של שחקני� אחרי�
של בדיקת המסמכי� ושל תגמול , המתווכי� וג� את המדיניות של הענקת המשכנתאות

 לא בכל תחו� פעילות עסקית שבו מתווכי� 22.די החברות המלוות לא ה� שקבעועוב

, ע� זאת. ממלאי� תפקיד מתפתחי� כשלי שוק ברמה שבה התפתחו בשוק המשכנתאות

מרכזיות , בעיות הנציג בקרב המלווי�, מבנה השחקני� והמוצרי� בשוק המשכנתאות

בקבלת ההחלטות על הענקת  )שאות� לא הכירו רבי� מהמלווי�(המידע על הלווי� 

כל אלו הפכו את השוק הזה לפגיע  –אשראי ומש� הזמ� הארו� של חוזי ההלוואה 

  23.במיוחד להשחתת התמריצי� שיצרה מעורבות המתווכי�

ג� . המתווכי� לא היו החוליה היחידה שבה התעוררו כשלי� בשל השחתת תמריצי�

בעיות . התעוררו כשלי�, וס השניבי� מהטיפוס הראשו� ובי� מהטיפ, בחברות המלוות
בעיות נציג מתקיימות כידוע בכל חברה . הנציג אצל החברות המלוות ה� מורכבות

האינטרס של בעלי המניות בה� אינו זהה לאינטרס של מנהלי� . עסקית גדולה או בינונית

נהני� מרווחי החברה בקבלת , כבעלי הזכויות השיוריות, בעלי המניות. ושל עובדי�

. ידנד מתו� רווחיה או בעליית הער� של מניותיה כתוצאה מעליית שווייה בשוקדיב

לכ� ה� . עובדי� ומנהלי� המשתכרי� משכורת קבועה אינ� משתתפי� ברגיל ברווח זה

שתבטיח את , עשויי� להתאמ� פחות בעבודת� ולחלופי� להעדי� פעילות מסוכנת פחות

 ולעובדי� תמריצי� הקרובי� יותר כדי ליצור למנהלי�. המש� קיו� מקו� עבודת�

תכניות הגמול של מנהלי� . לאינטרסי� של בעלי מניות פותחו תכניות גמול למיניה�

 
Investigation, Mortgage Fraud Operation “Quick Flip”, www.fbi.gov/pressrel/pressrel05/ 

quickflip121405.htm)  �  . )11.4.2010נצפה לאחרונה בתארי

 המסביר כי בעבודת המתווכי� התגלו כשלי� רבי� יותר ,ראו נייר עמדה של ארגו� בנקי המשכנתאות  22

 נוספת של תועל כ� מוצדק להנהיג רגולציה קפדנית של המתווכי� א� אי� צור� ברגולציה משמעותי

 Mortgage Bankers and Mortgage Brokers: Distinct Business Warranting Distinct :המלווי�

Regulation, MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION, www.nga.org/Files/pdf/0805FORECLO 
SUREBANKER.PDF (2008) ) � נשיא ה שלתגובאת הראו עוד  ).11.4.2010נצפה לאחרונה בתארי

 JPMorganל בנק " לדברי מנכ,12.3.2009 מיו� ,NAMBי המשכנתאות הארגו� הלאומי של מתווכ

Chaseשייחס למתווכי� חלק ניכר מהאחריות למשבר המשכנתאות  :www.namb.org/namb/ 
NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=260&SnID=1129183119.  

ק בה� לא אעסו.  ה� השמאי�, שתמריציה� עשויי� היו לגרו� לכשלי� בעסקה,שחקני� נוספי�  23

אמנ� . תוגמלו בהתא� להיק� עבודת� ולא בהתא� לדיוק הערכותיה�ה�  אציי� כי  א�הזבמאמר 

,  אבל לעתי� לווי�, חברות מלוותידי�עלהיה לה� תמרי� לשמור על המוניטי� שלה� ועל העסקת� 

י� שמאי� ושכנעו אות� להער מתווכי� או נציגי מלווי� שהיו מעונייני� בהשלמת עסקאות חברו ע�

יקנה לה� ובד בבד , נכסי� בשווי שיאפשר ביצוע הלוואות בדר� של הערכת יתר של בתי מגורי�

 Patrick Barta, Is Appraisal Process Skewing � בתפקוד שמאי� ראולכשלי. תשלו� הול�

Home, Values? 13 WALL ST. J. 1 (Aug. 13, 2001).   
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בכירי� מוכרות יותר בשל החובה לדווח עליה� לרשות ניירות הער� האמריקנית ולבעלי 

וכ� בשל תשומת , המניות ולהביא את חלק� לאישור האספה הכללית של בעלי המניות

בעיקר מאז פרו� ,  המחקרית והציבורית הרבה שניתנה לנושא בשני� האחרונותהלב
 ידוע שתכניות אלו יצרו עבור מנהלי� תמרי� להשאת רווחי� בטווח הקצר 24.המשבר

תכניות האופציות יצרו מערכת תמריצי� מורכבת . כדי לזכות בבונוסי� שנתיי� גבוהי�

עליית מחיר המניות עד הגעת חלו� שבה היה ג� מרכיב של רצו� לשמור על , יותר

האופציות לא יצרו תמרו� אופטימלי משו� שתגמלו מנהלי� לא . המימוש של האופציות

אלא ג� על עלייה , רק על עלייה במחיר של מניות החברה שנבעה מיכולת הניהול שלה�

התמרו� לא היה . � והמימו�"שנבעה מצמיחה של הכלכלה בכלל או בסקטורי הנדל

הפגיעה במנהל במקרה של ירידת ער� : י ג� משו� שעודד נטילת סיכוני�אופטימל

, מימוש האופציות שטר� מומשו עד מועד הירידה אל מתחת למחיר המימוש� אי, מניות

לא הייתה סימטרית לרווח במקרה של עלייה בער� המניות ומשו� כ� העצימה את ניגוד 
  25.האינטרסי� בי� המנהל לבי� לקוחות ונושי� אחרי�

תמרו� המנהלי� אצל שחקני סקטור המשכנתאות שמכרו מוצרי אשראי יצר בעיות 

קיימא � קשות יותר מאלה שהתעוררו אצל מנהלי� בסקטורי� שבה� נמכרו מוצרי� בני

משו� שבסקטור זה קיבלו המנהלי� החלטות שהסיכו� בה� לא היה צפוי , או שירותי�

מלווה למשכנתה מסורתית מבוססי� טווח של � רווחי� ארוכי. להתממש בטווח הקרוב

שמה� מנוכי� חובות שנהפכו רעי� בגלל לווי� , לרבות הריבית, על החזרי משכנתה

קר� (חלק גדול מהתקבולי� , עבור מלווי המשכנתאות, לכ�. שנהפכו חדלי פירעו�

הסיכויי� והסיכוני� פרושי� על פני כל תקופת המשכנתה שמשכה האופייני , )וריבית

קידו� , בונוסי�, כאשר מנהל מתוגמל בדר� של שכר. רית הוא שלושי� שני�הב� בארצות
על בסיס מכירות ולא על בסיס רווח או על בסיס רווח , בתפקיד או הצעות עבודה חדשות

, טווח על פני כל תקופת המשכנתאות שאישר�טווח בשנה השוטפת ולא רווח ארו��קצר

יל את היק� פעילות ואת נתח השוק להגד, יש לו תמרי� לאשר יותר הלוואות היו�

ולא לברור  –ולגבות יותר דמי סגירה של עסקאות משכנתה שייגבו ברבעו� הקרוב 

  .בקפידה יתרה הלוואות שיתבררו במבח� שלושי� השני� הבאות כטובות

ידוע לנו פחות על מבנה התגמול של מנהלי� בדרגי הביניי� ושל אנשי מכירות 

ת שהיו מופקדי� על אישור ההלוואות שהציעו לה� נראה שקציני הלוואו. בשטח

השתכרו בדר� כלל בהתא� למספר ההלוואות , המתווכי� ואנשי המכירות של המלווי�

 
24  LUCIAN BEBCHUK & JESSE M. FRIED, PAY WITHOUT PERFORMANCE: THE UNFULFILLED 

PROMISE OF EXECUTIVE COMPENSATION (2004).  

25  Lucian A. Bebchuk & Holger Spamann, Regulating Bankers’ Pay, 98 GEO. L.J. 247 

(2010).  
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 מבנה 26.שאישרו ולעתי� במשכורת קבועה בתוספת בונוס המבוסס על מספר ההלוואות

לה שכר כזה יוצר אצל דרג הביניי� המאשר הלוואות דח� חזק א� יותר מאשר בהנה
למכור ) ידי הפסדי��המושפעות במידת מה על(המתוגמלת במניות ובאופציות , הבכירה

. ארו�� הוא לא מעודד בדיקות קפדניות של יכולת ההחזר לטווח. יותר ויותר משכנתות

א� התמרו� מבוסס ג� על מכירה של מוצרי משכנתה יקרי� כגו� משכנתות בריבית 

הוא יוצר מצב שבו עובדי� , נגנו� קפיצהגבוהה או משכנתות בריבית משתנה ע� מ

  27.יעדיפו למכור דווקא סוגי הלוואות שלווי� יתקשו לעמוד בהחזר� בטווח הארו�

פירעו� משכנתה �מעניי� שאצל מלווי משכנתות שהצליחו להחצי� את הסיכו� של אי

בנקי� :  למשל–מלווי� שחסרו מקורות משל עצמ� . בעיות הנציג הצטמצמו

 שימשו בעיקר כמתווכי� בי� בעלי הו� ללווי� –הבדיל מבנקי� מסחריי� ל, למשכנתאות

מלווי משכנתה שאיגחו את חוזי , באופ� דומה. ולכ� נטלו על עצמ� פחות סיכו�
נטלו על , המשכנתה שבה� התקשרו ומכרו מוצרי� מאוגחי� אלו במעלה שרשרת המזו�

תה לבי� ההשלמה של עצמ� סיכו� רק בתקופה המוגבלת שבי� מת� הלוואת המשכנ

ה� לא נשאו בסיכוני� על פני שלושי� שני� אלא רק על פני חודשי� . תהלי� האיגוח

מנהלי� ועובדי� בחברות מסוגי� אלו שירתו את בעלי מניותיה� היטב בטווח . ספורי�

למנהלי� ולעובדי� אלו . הקצר כשהגדילו מכירות ולא נמנעו מלהלוות ללווי� מסוכני�

ה� עודדו את פעילות� של המתווכי� : ה לאינטרס של מתווכי המשכנתההיה אינטרס זה

. וסביר שהנהיגו מדיניות מתירנית באישור הלוואות ללווי� שהביאו אליה� מתווכי� אלו

אול� צמצו� בעיות הנציג בתחתית שרשרת המזו� אינו בשורה טובה מנקודת המבט 

. ידי חברות במעלה השרשרת� חוזי המשכנתה המסוכני� נרכשו על. הכלכלית הכוללת
. חלק מחברות אלו רק שימשו כמתווכות ומשווקות אל עבר השלב הבא בשרשרת המזו�

בשלבי� הגבוהי� של השרשרת היו . ה� לא נחשפו לסיכו� והתפרנסו מעמלות שגבו

 שהשקיעו במכשירי� פיננסיי� – למשל בנקי� מסחריי� או חברות ביטוח –חברות 

כמו , חברות אלו. חלק ממדיניות ההשקעה של הנוסטרו שלה� כMBS)(מגובי משכנתה 

 לא החצינו את הסיכוני� – למשל קרנות פנסיה וקרנות גידור –משקיעי� סופיי� אחרי� 

אצל חברות אלו התגלתה כנראה בעיית נציג בי� המנהלי� . של כשל חוזי המשכנתה

. בעלי המניות שלה�והעובדי� שרכשו את הנכסי� המסוכני� עבור החברות הללו לבי� 

המנהלי� רכשו כדי להשיג תשואה בטווח הקצר שתעלה את התגמול שלה� ואת ערכ� 

השאלה א� תשואה לטווח הקצר הייתה ג� האינטרס של בעלי המניות . בשוק העבודה

 
26  U.S. Department of Labor, www.bls.gov/oco/ocos018.htm#earnings ) �נצפה לאחרונה בתארי

11.4.2010(;DAVID REED, AN INSIDER’S GUIDE TO REFINANCING YOUR MORTGAGE: 

MONEY-SAVING SECRETS YOU NEED TO KNOW 98-99 (2009).  

 ידי�עלהשיווק של מוצר משכנתה מסוי� ולא אחר נעשה בחלק מהמקרי� , כפי שנאמר לעיל  27

   .יי� של המלווה ששכנעו לווי� במקרי� אחרי� היו אלו עובדי המכירות והשיווק הפנימ;המתווכי�
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דיו� מפורט בהחצנה . מחייבת ניתוח נוס� א� ניתוח בעיית נציג זו חורג מגבולות המאמר

  .'תה על שוק המשכנתאות יובא להל� בפרק זשיצר האיגוח ובהשפע

  הטיות קוגניטיביותהפיתוי של החזר התחלתי נמו� ו. ד

; הלווה קיבל כס� למימו� רכישה של דירה: עסקת המשכנתה המסורתית הייתה פשוטה

קר� וריבית , הלווה התחייב להחזיר את ההלוואה; הדירה מושכנה לטובת המלווה

פי � על, בדר� כלל שלושי� שנה,  כל תקופת ההלוואהבתשלו� הפרוס על פני, קבועה

. הלווה שיל� עמלה ברורה בעת העריכה של חוזה ההלוואה. טבלת החזר קבועה וידועה

טווח כגו� עסקאות � יש עסקאות פשוטות יותר לתמחור מעסקאות אשראי ארוכות

לכה במש� השני� ה. אבל מבנה החוזה והתמורות במסגרת עסקה זו היה פשוט, במזומ�
עסקת המשכנתה ונעשתה מורכבת יותר וההחזר כבר לא נפרס יותר באופ� אחיד על פני 

שינוי זה גר� ה� לפיתוי רב יותר ללוות בשל ההחזר , כפי שנראה מיד. כל התקופה

 להחזר הגבוה בחלו� זמני� ייחסו הלווי� משקל נמו� בשל הטיות –ההתחלתי הנמו� 

 וה� לקושי בחישוב כלל ההחזר ובהשוואה בי� –י קוגניטיביות שלה� וניכיו� היפרבול

אציג את השינויי� ואת האופ� שבו השתלבו . מוצרי משכנתה בשל מורכבות� הגוברת

  .בהטיות ובמגבלות הקוגניטיביות של הלווי�

המלווי� החלו להציע הלוואות . שינוי מרכזי ומורכב במיוחד נעשה במבנה הריבית

לכ� נשאו חברות מלוות בסיכו� לשינוי בשערי א� קוד� ). ARM(בריבית משתנה 

 משכנתאות 28.עתה לווי� שבחרו במסלול הריבית המשתנה נשאו בסיכו� זה, הריבית
הלוואות : כלומר, 2/28 או 3/27בריבית משתנה היו במקרי� רבי� במבנה היברידי של 

לאחר , שבה� הריבית ההתחלתית הייתה קבועה ונמוכה במיוחד כדי למשו� לווי�

למשל מדד (שנתיי� או שלוש שני� עלתה לרמה של כמה אחוזי� מעל מדד ריבית ידוע 

LIBOR (ומאותו שלב וליתרת שלושי� השני� הוצמדה למדד זה .  

נוס� על כ� הופיעו משכנתאות שבה� הריבית אינה פזורה באופ� אחיד על פני כל 

התקופה להחזיר את הוצעו הלוואות בלו� שבה� יש לשל� ריבית בלבד ובסו� . התקופה

הוצעו הלוואות ללא אמורטיזציה מלאה שבה� רק חלק מהקר� מוחזר ; מלוא הקר�

הוצעו הלוואות בריבית משתנה שבה� ההחזר החודשי מוגבל לתקרה ; במהל� התקופה

לוח התשלומי� , כשהריבית עולה וההחזר מגיע לתקרה קבועה מראש, כ�. מסוימת

 
הלווה למצב כלכלי טוב שהגיע בי� אפשר היה לממש אותה . ללווי� ניתנה אופציה להחזר מוקד�  28

 שנטל הלוואה חדשה בריבית נמוכה בי�ו)  עקב שיפור בהכנסה או ירושה:למשל(המאפשר לו החזר 

החזר מוקד� , ע� זאת. הגבוההיותר ממלווה כלשהו והחזיר באמצעותה את ההלוואה נושאת הריבית 

הודעה , עמלות גבוהות, שחייבו תשלומי קנסות על פירעו� מוקד�, לעתי� מורכבות, הוכפ� לתניות

   .'מוקדמת וכו



  ינעל כשלי שוק המשכנתאות האמריק :מעסקה סולידית למשבר עולמי  א"עתש מ משפטי�

    

617  

הצטמצ� הסכו� המשוי� להחזר , ימשי� ויעלהמשתנה כ� שבמקו� שההחזר החודשי 

: כלומר, במקרה הקיצוני הלוואות כאלו יכולות היו להביא לאמורטיזציה שלילית. הקר�
משכנתאות אמורטיזציה שלילית . מצב שבו קצב ההחזר נמו� מקצב הצטברות הריבית

)NegAm (בריבית משתנה נעשו נפוצות בעיקר בשוק הסאב �פריי� בשני� שלפני 

אחד מה� היה הגבלה על מש� הקיו� של . ה� כללו תנאי� מורכבי�. שברהמ

לתקופה של עד חמש שני� שבעקבותיה ההחזר החודשי : למשל, אמורטיזציה שלילית

תנאי נוס� היה הגבלה על הרעת . קופ� מעלה עד ליצירת מצב של אמורטיזציה חיובית

וכשהגיע ס� , 110%ו רק  א125%� עד ל, (LTV)היחס בי� גובה הלוואה לשווי הנכס 

 החזר ההלוואה קופ� –ההלוואה והריבית המצטברת אליה עקב האמורטיזציה השלילית 

ע� ההגעה  –אפשרות אחרת היא מעבר . באותו אופ� כדי ליצור אמורטיזציה חיובית

 לשיו� של מלוא ההחזר לריבית בלבד –לתקרת הזמ� המרבית של אמורטיזציה שלילית 
 נמנע המש� האמורטיזציה השלילית א� ג� אי� התקדמות בהחזר כ�. ללא החזר קר�

א� בסו� התקופה המלווה לא ימצא דר� , בכל הגרסאות האלו. עבור הלווה ההלוואה

  . להחזיר את הקר� בהחזר מלא הוא עתיד למצוא את עצמו ללא בית המגורי�

חשוב נושא . שינוי מרכזי נוס� נעשה במבנה התשלומי� במעמד סגירת ההלוואה

לווה הרוכש .  מס� ההלוואה1%� נקודה שווה ל: אחד בשלב זה היה נושא הנקודות

 אל� 100לווה שלווה (נקודה יכול לשל� עליה במזומ� או בהפחתה בסכו� ההלוואה 

 אל� דולר כמימו� לרכישת הדירה א� יצטר� להחזיר 98דולר ורכש שתי נקודות יקבל 

כתחלי� לתשלו� : שימשו בשתי משמעויותנקודות אלו ).  אל� הדולר100את מלוא 

תשלו� של נקודות מראש הוא . לתשלו� של עמלות עסקה) ומטעה(ריבית וכש� נוס� 
. תחלי� לתשלו� של ריבית בהמש� ולמעשה תשלו� מראש של חלק ממרכיב הריבית

התמורה עבור תשלו� של נקודה אחת מראש הייתה הפחתה של הריבית , בהסדר אופייני

 החישוב א� להעדי� תשלו� כזה מריבית הפזורה על פני כל תקופת .0.125%�ב

על הלווה להניח הנחות לגבי מש� התקופה שבה ימשי� לשל� את . ההלוואה הוא מורכב

משו� שככל שהתקופה ארוכה יותר כ� הרכישה של נקודות מראש משתלמת , ההלוואה

מו� מחודש לאחר זמ� אול� מכירה של הדירה או החזר של ההלוואה במסגרת מי. יותר

לא ארו� יוצרי� מצב שבו הלווה שיל� עבור ההנחה בריבית מראש א� לא ניצל את 

הלווה : סיבו� נוס� נוצר במצב שבו משלמי� בנקודות בהלוואות ריבית משתנה. כולה

השוקל א� לשל� נקודות נדרש להניח הנחות באשר למש� החזר ההלוואה ולעתי� ג� 
  .ובי כדאיות ביחס לתקופות המונחותבאשר לריבית ולבצע חיש

העמלות שנדרש הלווה לשל� כללו כמה מרכיבי� ובה� עמלות מלווה ועמלות 

אול� לא נקודות הנחה בריבית אלא נקודות , עמלות אלו הוצגו לפעמי� כנקודות. מתוו�

עמלות בנק כללו לעתי� .  עמלות אחוזיות על בסיס גובה ההלוואה–במשמעות השנייה 

ג� עמלות .  ג� תשלומי� בסכומי� קבועי�– עמלות אחוזיות או נוס� עליה�  במקו�–

הלווה שיל� נקודות אלו למלווה והאחרו� העביר� . מתוו� הוסוו לעתי� כנקודות
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שכר , עמלות רישו�, בצד הנקודות נקבעו עמלות משפטיות. כול� או חלק�, למתוו�

מסוגי התשלומי� ניתני� לניכוי חלק : היבט המס הוסי� מורכבות. טרחה לשמאי� ועוד

רכישת נקודות מהסוג הראשו� ניתנת לניכוי שכ� היא , למשל. ואחרי� אינ� ניתני� לניכוי
נחשבת לעלות מימו� ואילו רכישת נקודות מהסוג השני אינה ניתנת לניכוי משו� שהיא 

על הלווי� להכיר את כללי המס הסבוכי� ולהביא� . נחשבת לחלק מהוצאות העסקה

תשלו� נוס� שנדרש הוא . חשבו� בעת הבחירה במוצר המשכנתה ובמבנה העסקהב

בדר� כלל לא נדרש .  ביטוח נכס כדי להבטיח את שימור הבטוחה העיקרית–לביטוח 

הלוואה שרק הנכס שימש בה (ריקורס � ביטוח חיי� ללווה שכ� ההלוואה הייתה מסוג נו�

מאפיי� שיידו� להל� בפרק , )גד הלווהלבטוחה ולא הייתה למלווה זכות תביעה אישית נ

 PMI – private mortgage(פירעו� משכנתה � בחלק מהמשכנתאות נדרש ביטוח מפני אי. 'ו

insurance( ;הבפרק  לביטוח זה נחזור להל�' .  

המבנה המורכב של עסקת המשכנתה יצר עבור הלווי� שני סוגי� עיקריי� של בעיות 
 29.פי מטה בהערכת השווי של תשלומי� עתידיי�מורכבות והטיה כל: קוגניטיביות

מצביעה על כ� שלבני אד� יש רציונליות , ע� הפסיכולוגיה, הכלכלה ההתנהגותית

, בקליטתו, הנובעת ממגבלות ביכולות הכרוכות באיסו� המידע) או ממוסגרת(מוגבלת 

בעיבודו ובעריכת החישובי� הנדרשי� על בסיסו לש� קבלת החלטה ממקסמת 

המורכבות .  מוצרי המשכנתה ועסקאות המשכנתה נהפכו מורכבי� מאוד30.תועלת

המורכבות הגוברת . הגוברת מאתגרת את היכולת של הלווה לקבל ההחלטה רציונלית

שבו מוצעי� ,  המיועד ללווי�יהיא תודג� באמצעות אתר פופולר; כבר הוצגה לעיל

מודדות ע� המוגבלויות מחשבוני� האמורי� לסייע לה� בעריכת חישובי� ולמעשה בהת

 בהשוואה  אחד המחשבוני� העיקריי� באתר זה אמור לסייע ללווי�31.החישוביות שלה�
המחשבו� מציב חמש שאלות הנוגעות למאפייני� של . ובבחירה בי� שתי משכנתאות

תשע שאלות נוספות מוצגות כשנשקלת הלוואה בריבית ; הלוואה בריבית קבועה

.  שבע שאלות הנוגעות למאפייני� כלליי� של ההלוואהועליה� נוספות עוד; משתנה

מחשבו� זה מאפשר השוואה בי� שתי הצעות בלבד להלוואת משכנתה בזמ� שיש בשוק 

השאלות אינ� מתייחסות לצפייה של . הרבה מאוד מציעי משכנתאות ומוצרי משכנתאות

והשפעת� על לניתוח תנודות אפשריות במחירי בתי� , יכולת ההחזר העתידית של הלווה

ברוב ההקשרי� . מצב הלווה ולניתוח של הסתברויות ביחס לתנודות שערי ריבית

 סוגי שאלות שביחס אליה� 16באותו אתר יש . השאלות מניחות מצב מאקרו קבוע

יש בו ג� שפע של הסברי� בצורה של תשובה לשאלות נפוצות ; מוצעי� מחשבוני�

 
29  Oren Bar-Gill, The Law Economics and Psychology of Subprime Mortgage Contracts, 94 

CORNELL L. REV. 1073 (2009) .  

30  Herbert A. Simon, A Behavioral Model of Rational Choice, 69 Q.J. ECON. 99 (1955).  

31  Home Buying Mortgage Calculators, www.mortgage.com/home_buying_mortgage_ 
calculators.aspx?id=1)  �  .)11.4.2010נצפה לאחרונה בתארי
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� לדלות נתוני� מתו� חוזי המשכנתאות וביאור מונחי� שבלי הבנת� לא יוכלו לווי

יש ; אי� זה האתר היחיד המציע מחשבוני�. המוצעי� לה� ולהשתמש במחשבוני�
שהמבחר שלה� והמידע שה� מציעי� , באינטרנט היצע גדול של אתרי מחשבוני�

  .מאתגרי� את גבולות הקליטה ועיבוד המידע של הפרט

הפעיל קיצורי דר� עיבודיי� הרציונליות המוגבלת של פרטי� גורמת לה� ל

בשפה (ניחושי� מושכלי� והיגיו� בריא , קיצורי דר�, וחישוביי� המכוני� כללי אצבע

כללי אצבע אלו נתפסי� כדר� יעילה וא� רציונלית לקבלת ). heuristics: פסיכולוגית

. ועיבודו גבוהות של איסו� כל המידעההחלטות בהינת� הרציונליות המוגבלת והעלויות 

הטיות אלו גורמות , במצבי� מסוימי�. גלומות בה� ג� הטיות שזיהו חוקרי�, ול�א

 32.לטעויות שיטתיות בעיבוד המידע ולעתי� ג� לטעויות שיטתיות בקבלת ההחלטות

ההטיות הרלוונטיות ביותר בהקשר של עסקת המשכנתה ה� כאלו שגורמות ללווי� לא 
טיה של אופטימיות יתר גורמת ללווי� הה. להערי� נכו� אירועי� בעתיד ואת משמעות�

להערי� הערכת יתר התרחשות של אירועי� חיוביי� בעתיד ולהערי� הערכת חסר 

כמו פרטי� , ממחקרי� רבי� עולה כי לווי�. התרחשות של אירועי� שליליי� בעתיד

מעריכי� כי יקודמו בעבודה וכי משכורת� תעלה באופ� מהיר יותר מהממוצע , אחרי�

שייפגעו , לעומת זאת ה� מעריכי� כי ההסתברות לכ� שיחלו. ברתית שלה�בקבוצה הח

שיפוטרו מעבודת� או שיעברו אירועי חיי� שליליי� דומי� היא , שיתגרשו, בתאונה

 כאשר הרוב המכריע של 33.נמוכה מזו של הפרט הממוצע בקבוצה החברתית הרלוונטית

ה� לוקי� לפי , תה קבוצהחברי קבוצה מעריכי� את מצב� כטוב מזה של ממוצע או

כתוצאה מכ� לווי� מעריכי� הערכת יתר . התיוג הפסיכולוגי בהטיה של אופטימיות יתר
, ה� עשויי� ללוות יותר משיוכלו להחזיר. את יכולת� להחזיר את ההלוואה בעתיד

פשיטת רגל ופינוי מדירת , ובחלו� הזמ� למצוא את עצמ� במצב של חדלות פירעו�

את ההשפעה של אופטימיות יתר על לווי� ניתחתי במקו� . שלא צפו מצב –המגורי� 

ולכ� לא ארחיב כא� ביחס להשפעתה ולאופ� שבו , במאמר משות� ע� עינת אלבי�, אחר

כזו הנותנת , )myopic( קבלת החלטות מיופית 34.ידי פרסו� ושיווק� היא מחוזקת על

 
32  Amos Tversky & Daniel Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, 

185 SCI. NEW SERIES 1124 (1974).  

 .Neal D. Weinstein, Unrealistic Optimism About Future Life Events, 39 J :ראו  33

PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 806 (1980); Ron Harris & Einat Albin, Bankruptcy Policy 

in Light of Manipulation in Credit Advertising, 7 THEORETICAL INQUIRES IN L. 431, 

434-435 (2006).   

 .TERESA A :לנפיצות ההתרחשות של אירועי חיי� שליליי� ולגרימת� לפשיטת רגל ראו ;ש�  34

SULLIVAN, ELIZABETH WARREN & JAY L. WESTBROOK, THE FRAGILE MIDDLE CLASS: 

AMERICANS IN DEBT (2000) .  
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יכולה להיגר� ג� , עתידמשקל רב יותר לקבלת תועלות בהווה מאשר לקבלת תועלות ב

  35.מאמרהבשל הטיות קוגניטיביות נוספות שאות� לא אנתח במסגרת 

תופעה נוספת המשפיעה על העדפת ההווה מהעתיד היא ניכיו� היפרבולי 
)hyperbolic discounting .(כלומר, המודל הכלכלי המסורתי מניח ניכיו� אקספוננציאלי :

בנקודה אחת בעתיד או בנקודה , תשלו� בהווההוא מניח שפרט מייחס תועלות דומות ל

אפשר . כל עוד יכלול התשלו� בעתיד ריבית הולמת וקבועה על פני זמ� –אחרת בעתיד 

או בכיוו� , שתשלו� בעתיד יהיה גבוה מתשלו� בהווה ויגל� בכ� את הריבית דריבית

תוח דומה ני. התשלו� בהווה יהיה נמו� יותר משו� שתנוכה ממנו אותה ריבית –ההפו� 

מתברר שכתופעה אמפירית פרטי� מגלי� העדפות לא . מתייחס ג� לתקבולי�

ה� מוכני� לשל� בנקודות זמ� בעתיד יותר ממה שמתקבל . קונסיסטנטיות על פני זמ�

אחת הדרכי� . מגר� הניכיו� האקספוננציאלי או לקבל פחות ממה שמתקבל מגר� זה

ה� אינ� , במילי� אחרות. יו� היפרבולישבה� מפורש ממצא זה הוא שה� מפעילי� ניכ
יש המפרשי� ממצא זה . מייחסי� ער� שווה לשיעורי ריבית בנקודות זמ� שונות זו מזו

אחרי� מפרשי� ; יש המפרשי� את ההטיה כיוצרת תוצאות חברתיות לא רצויות; כהטיה

לו יש ג� הטועני� כי העדפות א; את הממצא כמציג העדפות מקוריות וכנות של פרטי�

התוצאה המעשית של ,  לענייננו36.ה� רציונליות ואינ� יוצרות בעיות ברמה הנורמטיבית

ניכיו� היפרבולי היא שלווי� מייחסי� ער� נמו� יותר להחזרי המשכנתה שיחזירו 

  .בהמש� הדר� מאשר להחזרי המשכנתה הקרובי�

לי ניכיו� בפרט בע(לווי� בעלי הטיית אופטימיות או בעלי ניכיו� היפרבולי , לכ�

: למשל, ייטו להעדי� משכנתאות שבה� ההחזר בתחילת הדר� נמו�) היפרבולי חזק

בתנאי . הלוואות ע� תקופת חסד והלוואות ע� ריבית התחלתית נמוכה לתקופת מבצע
ולכ� ) כפי שהייתה בשני� שלפני פרו� המשבר(שוק שבה� הריבית במשק נמוכה 

ונמוכה מהריבית על הלוואות ,  במיוחדהריבית על הלוואות בריבית משתנה נמוכה

 העדפות אלו של הטווח הקצר 37.ה� יעדיפו הלוואות בריבית משתנה, בריבית קבועה

מהטווח הארו� יכולות לגרו� לכ� שילוו סכומי� גבוהי� יותר ויגיעו ליחסי משכנתה 

יעי� לכ� ה� יהיו יותר פג.  גבוהי� יותר– או ליחסי החזר משכנתה להכנסה –לשווי נכס 

 
35  AVNER OFFER, THE CHALLENGE OF AFFLUENCE: SELF-CONTROL AND WELL-BEING IN 

THE UNITED STATES AND BRITAIN SINCE 1950 (2006) .  

36  George-Marios Angeletos, David Laibson, Andrea Repetto, Jeremy Tobacman & Stephen 

Weinberg, The Hyperbolic Consumption Model: Calibration, Simulation, and Empirical 

Evaluation, 15 J. ECON. PERSPECTIVES 47 (2001); Shane Frederick, George Loewenstein 

& Ted O’Donoghue, Time Discounting and Time Preference: A Critical Review, 40 J. 

ECON. LIT. 351 (2002) .  

 ישלמו בעתיד ריבית יותר גבוהה ע� עליית הריבית ואילו כי המלווי� מעריכי� שלווי הלוואות אלו  37

 כבר מגלמות ,המגלמות ג� את הסיכו� המוער� למלווה עקב עליית הריבית, הלוואות בריבית גבוהה

  .בריבית� סיכו� זה
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למצב שבו לא יוכלו להמשי� לפרוע את הלוואותיה� כשיגיע אותו מאורע פרטי שלילי 

ישתנו לרעת� תנאי השוק או , לא יתרחש המאורע הפרטי החיובי העתידי, עתידי
, התשלומי� שייחסו לה� ער� עכשווי נמו� עקב ניכיו� גבוה כשהיו מרוחקי� בעתיד

  .נה וער� עכשווי גבוה יותרהתקרבו להווה וקיבלו שיעור ניכיו� שו

להיות מת�וכת ללווי� , לפחות תאורטית, מורכבות המוצרי� והעסקאות אמורה

 לרבות עלויות –באמצעות התחרות בי� המלווי� המעונייני� להבליט את העלויות 

פי ששוק �על�כי א�, נראה.  ואת סיכוני המשכנתאות שמציעי� המתחרי�–נסתרות 

הוא הל� ונעשה מורכב , והתבלט במגוו� מציעי� ומוצרי�המשכנתאות היה תחרותי 

מלווי� נוטי� להדגיש כי ה� זולי� יחסית . ידי הלווי�� יותר וקשה יותר להבנה ועיבוד על

למתחריה� במרכיבי העלות שהלווי� בעלי ההטיות הקוגניטיביות מייחסי� לה� 

, למשל. ות רבהחשיבות רבה יותר ולא בהיבטי� שהלווי� אינ� מייחסי� לה� חשיב
עדי� למלווה להדגיש כי הוא זול ממתחרהו בהחזר החודשי בחודש הראשו� ולא בהחזר 

החודשי בעוד שלוש שני� א� יתממש תסריט שלילי של עלייה ניכרת בשערי הריבית או 

הואיל והתחרות מתמקדת . בסנקציות המוטלות על לווה שאינו עומד בתשלומיו

�היא אינה , תת ובולט�ת עבור הלווי� המוטי� קוגניטיביבמרכיבי� ובממדי� בעלי נרא

תופעה דומה מתרחשת ג� בתחו� כרטיסי האשראי למרות התחרות . פתרו� מלא לכשל

 תופעה זו מביאה רגולטורי� להתערב ולחייב מלווי� לפרט את 38.החזקה בשוק זה

שבשוק שאפשר היה לסבור פי � על�א�) effective APR(עלויות הריבית האפקטיבית 

  . תחרותי יביאו המתחרי� לחשיפה של עלויות הריבית האמיתיות

, ייתכ� שאפשר היה לצפות שיתפתח ייעו� מקצועי לליווי משכנתאות, נוס� על כ�
 וישווה עבור� בי� �יתגבר על כשליה� הקוגניטיביי, שיעבד עבור הלווי� את המידע

שירות חינמי כזה א� ה� לא מחשבוני המשכנתה ה� , אכ�. העלויות של מוצרי משכנתה

תלויי� במשתני� אישיי� , טווח� רחוקי, מאוד המוצרי� נעשו מורכבי�. פתרו� מלא

ההשוואה כוללת ג� ממד של ייעו� והתאמה . קשי� ויקרי� להשוואה, ובמשתני מאקרו

את הצור� בייעו� מקצועי ובעיבוד מידע , כפי שראינו לעיל. אישיי� שה� יקרי� במיוחד

אלו אינ� יועצי� אובייקטיבי� אלא צד לעסקת . וי� מילאו המתווכי�עבור הלו

הכנסת� מבוססת על קשירת עסקאות ולא על מכירת שירותי ייעו� עבור . ההלוואה

ליועצי� המספקי� שירותי ייעו� עבור . תשלו� קבוע שאינו קשור בביצוע עסקאות

לא , מדינות אירופהבשונה מחלק מ, הברית� בארצות. תשלו� קשה להתחרות במתווכי�
, בשל מבנה התמריצי� שלה�, המתווכי�. פותח מער� של יועצי� במימו� המדינה

מעצימי� את הכשלי� הקוגניטיביי� ולא מנסי� למנוע אות� בדר� של נטרול הטיות 

)debiasing.(  

 
38  Oren Bar-Gill, Seduction by Plastic, 98 NW. U.L. REV. 1373 (2004).   
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מדובר בבנקי� וגופי� . מלווי� אמורי� להיות יותר רציונליי� מלווי�, לכאורה

בעלי מאגרי מידע , שחקני� חוזרי�, תאגידיי� גדולי��  ארגוני� עסקיי�אלו; פיננסיי�

על התייעצות ע� , קבלת ההחלטות בה� מבוססת על התמחויות. ומערכות לעיבוד מידע
, לכ� יכולת האיסו�. על עבודת צוות ועל מערכות לבקרה ולניהול סיכוני�, בעלי מקצוע

מעוטי , ערו� מזו של לווי� פרטיי�העיבוד והחישוב של מלווי� אלו משופרת לאי� 

לכ� ה� ג� שבויי� פחות בהטיות קוגניטיביות דוגמת אופטימיות . אמצעי� והשכלה

נראה . ולכ� ה� ג� בעלי ערכי ניכיו� קרובי� יותר לערכי הניכיו� האקספוננציאליי�, היתר

כי המלווי� יכולי� היו לתק� עבור הלווי� לפחות חלק מכשליה� וממגבלותיה� 

בחלק מהמקרי� הכשלי� . ה� לא יעשו כ� א� הכשלי� משרתי� אות�. �קוגניטיבייה

כאשר לווה נוטל הלוואה בריבית גבוהה יותר או , למשל. משפרי� את רווחיות המלווי�

שאינה מגיעה לרמה שבה היא מסכנת במידה ניכרת את יכולת עמידתו , בסכו� גבוה יותר

הלווה ירכוש משכנתה בסכו� גבוה או בריבית  אזי יש למלווה אינטרס ש–בהתחייבות 
המלווה . מוכר אותו שהוא מאגח או ממשי� להיות בעל החוב ובי� מלווהבי� שה, גבוהה

הוא יכול לעצב לוח החזרי� . יכול להציע ללווי� עסקאות משכנתה במבנה שיגרו� לכ�

בי� ועלויות ממדי מחיר ר, הוא יכול ליצור תניות רבות. שיהיה נמו� בשני� הראשונות

הוא יכול לנקוט מדיניות שיווק . נסתרות שיקשו על הלווה בהבנת העלויות האמיתיות

,  מלווי� מפרסמי�39.שמציגה היבטי� מסוימי� של חוזה ההלוואה ומטשטשת אחרי�

משווקי� ומדגישי� את מוצריה� כזולי� יותר בממדי� שהלווי� יכולי� להערי� ולתמחר 

על יקרי� יותר בממדי� שהלווי� בעלי ההטיות והמגבלות בזמ� שה� בפו, באופ� מלא

כדי למשו� , ה� עושי� זאת בהקשר תחרותי.  אינ� מתמחרי� באופ� מלאתהקוגניטיביו

א� לא יעשו זאת יפסידו את . אליה� את הלווי� בעלי ההטיות והמגבלות הקוגניטיביות
שילוב ע� השיווק המבנה הבסיסי של המוצר והעסקה ב. אות� לווי� לטובת מתחריה�

ובשילוב ע� התחרות מעצימי� את הניצול של ההטיות הקוגניטיביות לטובת מכירה של 

   40.יותר משכנתאות

בנסיבות מסוימות ההטיות הקוגניטיביות יכולות להביא לווי� למצב שבו ילוו 

בסכומי� או יתחייבו לריביות או לתנאי� אחרי� מחמירי� עד כדי כ� שההסתברות שלא 

. מצב זה אינו בהכרח רע עבור המלווי�.  לפרוע את הלוואת� תגדל באופ� ניכריוכלו

בהתחשב בעלויות , א� יוכלו להיפרע דיי� מדירה זו. דירת המגורי� משמשת בטוחה

. אזי חדלות הפירעו� של הלווה לא שינתה מצב� לרעה, הפינוי ממנה ועלויות מכירתה

 
 Truth in Lending Act, 15 U.S.Cלמשל , ה של תחו� פעילות זהזאת במגבלות המחויבות מרגולצי  39

יכולי� להצי� במידע לא נוס� על כ� ה�  א� ,מלווי� יגלו את שה� מחויבי� לגלות. (1968) 1601§

 להדגיש , למשל,אפשר. בו ה� מציעי� תנאי� אטרקטיביי�שרלוונטי או להדגיש מרכיב עלות מסוי� 

 או להדגיש ,תית ולדווח כנדרש בחוק על הריבית ביתרת התקופהולהבליט ריבית בתקופה ההתחל

   .פטור מעמלת עסקה מסוג מסוי� ולדווח כחוק על עמלה אחרת

40  Harris & Albin ,33ש "לעיל ה .  
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ל ביצוע העסקה ומתשלו� הריבית על ה� נהני� מהתשלומי� ומהעמלות שגבו בשלב ש

 –עמידה של הלווה בתנאי החוזה � וכ� מקנסות הנובעי� מאי, פני תקופת זמ� מסוימת
בתסריטי� מסוימי� שווי הבטוחה אינו גבוה , ע� זאת. ובסופו של דבר נפרעי� מהדירה

מצב ). negative equity(המצב הבולט הוא מצב שבו נוצר ללווה הו� שלילי בדירה . דיו

. זה יכול לנבוע מאמורטיזציה שלילית שמביאה לכ� ששווי ההלוואה גבוה משווי הבית

המביאה למצב שבו מחיר הדירה בשוק , מצב זה יכול לנבוע מירידה ניכרת בשוק הדירות

זו האפשרות שהתממשה בצורה מאוד ). וההוצאות הנלוות(נמו� מיתרת המשכנתה 

  . נרחבת במשבר האחרו�

אפשר להסביר ? מוכני� להלוות ג� כשמצבי� כאלו עלולי� להתפתחמדוע מלווי� 

מתוחכמי�  שה� –זאת בכשלי� קוגניטיביי� שאינ� נעדרי� לחלוטי� ג� אצל המלווי� 

אלו לא חזו נכו� את ההסתברות . א� לא באופ� מושל�, ורציונליי� יותר מהלווי�
די חשיבות לטווח הארו� אל לא ייחסו , לחדלות פירעו� של הלווי� ולירידת ער� הדירות

. אפשר להסביר זאת ג� בהשחתת תמריצי�. מול הטווח הקצר ונכנעו ללחצי� תחרותיי�

הפירעו� משו� שה� איגחו את � החברות המלוות הבינו שה� יכולות להחצי� את סיכוני אי

המשכנתאות ומכרו אות� לחברות במעלה שרשרת המזו� ולא נשאו בעצמ� בסיכוני� 

שבה דנתי בפרק , בעיית הנציג בתו� הגופי� המלווי�. ' כפי שאראה בפרק ז,לאור� זמ�

גרמה לכ� שלמנהלי� ולאנשי מכירות היה עדי� להעניק הלוואות רבות יותר בתנאי� ', ג

תמריצי המתווכי� להתקשר בכמה . קשי� יותר ג� א� הדבר לא היה טוב עבור החברות

גרמו לה� להביא ליצירת , ר גבוהי�בסכומי� ובריביות כמה שיות, שיותר עסקאות

  . עסקאות משכנתה ג� כשאלו לא היו טובות ה� ללווי� וה� למלווי�

  ריכוז סיכוני�משכנתה שנייה ו. ה

הברית להלוות סכומי� מעבר לר� � באופ� מסורתי סירבו מלווי משכנתאות בארצות

מעניי� כי ר� . 80%של עד ) LTV(ה� הסכימו ליחס הלוואה לשווי נכס : כלומר, 80%� ה

ידי מדיניות האיגוח של התאגידי� �זה לא נקבע ברגולציה אלא נוצר באופ� חלקי על

ובאופ� חלקי ממדיניות המלווי� הפרטיי� שעבור� היה הר� נקודת , נתמכי המדינה

 של שווי הנכס היה על רוכש הבית לשל� במזומ� 20%את יתרת ). focal point(מיקוד 
א� לא יוכל הלווה לעמוד בהחזרי� . ה שימש ערובה למלווי�הו� ז. מתו� הונו האישי

החודשיי� יממש המלווה את הנכס בדר� של פינוי הלווה מביתו ומכירת הבית בשוק תו� 

 ההו� שימשה ה� לכיסוי עלויות המימוש של 20%הכרית של . שימוש בתקבול לפירעו�

. של הנכס הממושכ�וה� להגנה מפני ירידה במחיר השוק , שלא היו זניחות, הנכס

הסבירות שנכס . 'ריקורס שבה אדו� בפרק ו� השתלבה היטב במדיניות הנו�80%מדיניות 

ושייווצר מצב שבו המלווה ירצה לנצל , לא יהווה בטוחה מספקת לפירעו� ההלוואה
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נראתה נמוכה מאוד כל עוד נשמרה , אפשרות גבייה של יתרת החוב מהחייב באופ� אישי

20%� דרישת ה.  

 –עבור לווי� שביקשו יחס הלוואה לנכס גבוה יותר  –ב השני החל להתפתח בשל
 לווי� שהיו זכאי� לתמיכה של מסגרות 41.שוק לביטוח משכנתאות מפני חדלות פירעו�

 לווי� פרטיי� שלא נהנו מתמיכת המדינה 42.סיוע פדרליות נהנו מביטוח מטע� המדינה

מלווי משכנתאות ). PMI(חדלות פירעו� פנו לסקטור הפרטי ויכלו לרכוש ביטוח פרטי ל

 משו� 80%היו מוכני� להלוות ללווי� שרכשו ביטוחי חדלות פירעו� סכומי� מעבר לר� 

הביטוח הופעל במקרה שבו . שהסיכו� של חדלות הפירעו� עבר מה� אל חברות הביטוח

במצב זה שילמה חברת . הלי� מימוש דירת המגורי� לפירעו� מלא של חוב המשכנתא

בדר� , המלווה הוא שדרש את הביטוח. ביטוח למלווה את ההפרש ומנעה ממנו הפסדה

מוב� כי . כלל הוא שבחר את המבטח ותמיד הוא היה הנהנה בהתרחש המקרה הביטוחי

הפרמיות שולמו בדר� כלל כתוספת . הלווה הוא ששיל� את הפרמיה עבור ביטוח זה
 מסכו� 0.8%�  ל0.3%וע בטווח שבי� הפרמיה השנתית יכולה הייתה לנ. להחזר החודשי

 ביטוח חדלות הפירעו� 43. עלות לא מבוטלת כשהיא מצטברת על פני שני�–ההלוואה 

היה צרי� להימש� כל עוד היחס בי� יתרת ההלוואה לשווי הנוכחי של הנכס היה גבוה 

אלא שחוסר , לווי� היו יכולי� לבקש את ביטולו כשירד היחס מתחת לר� זה. 80%�מ

בות של לווי� והליכי� פרוצדורליי� מסובכי� שיצרו מלווי� ומבטחי� גרמו לכ� מעור

שלווי� רבי� לא הביאו לביטול הביטוח שלה� במועד המוקד� האפשרי והוסיפו לשל� 

כתוצאה מכ� קבע הקונגרס בחוק מצבי� שבה� המלווה חייב ליזו� . תשלומי� מיותרי�

  44.בעצמו את ביטול הביטוח

הוא אפשר ללווי� שלא יכלו . ירעו� היה פופולרי במש� שני�ביטוח חדלות הפ
 ממחיר הבית בעת רכישתו להגיע לבעלות על דירות 20%לשל� מקדמה במזומ� של 

ובהתאמה , 80%הוא הביא לכ� שיותר ויותר הלוואות משכנתה עברו את ר� . מגורי�

 
 .DAVID S. KIDWELL, DAVID W. BLACKWELL, DAVID Aלמקורות כלליי� על ביטוח ראו   41

WHIDBEE & RICHARD L. PETRSON, FINANCIAL INSTITUTIONS, MARKETS AND MONEY, 

239-241 (10th ed. 2008) )להל�: “FINANCIAL INSTITUTIONS”( ;ווכ� רא Joshua Rosner, 

Housing In the New Millennium: A Home Without Equity Is Just a Rental With Debt, 7-8, 

www.ssrn.com/abstract=1162456 (2001).  

 .ROBERT B. AVERY, RAPHAEL W. BOSTIC & GLENN B ראוות פדרלילמסגרות הסיוע ה  42

CANNER, CRA SPECIAL LENDING PROGRAMS, www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/ 
2000/1100lead.pdf (2002) ;וכ� ראוLet FHA Loans Help You, U.S. Department of Housing 

and Urban Development, www.hud.gov/buying/loans.cfm ) �  . )12.4.2010נצפה לאחרונה בתארי

לעיל , FINANCIAL INSTITUTIONS ראו הפרמיית ביטוח ביחס לגובה המשכנתשל לדוגמאות לגובה   43

 L. Lee Colquitt, V. Carlos Slawson, Understanding וג� ;)exhibit 9.5( 241�240' בעמ, 41ש "ה

the Cost of Private Mortgage Insurance, www.westga.edu/~bquest/1997/costof.html .  

44  Homeowners’ Protection Act 12 U.S.C §4901 (1998).   



  ינעל כשלי שוק המשכנתאות האמריק :מעסקה סולידית למשבר עולמי  א"עתש מ משפטי�

    

625  

וש בביטוח הגיע השימ. הסתמכו על ביטוח זה ונזקקו לו) ומלווי�(יותר ויותר לווי� 

 2000 בסביבות שנת 45.כשכרבע מההלוואות נשאו ביטוח,  בער�2000לשיא בשנת 
החלה תחרות גוברת בחברות לביטוח משכנתה מצד מלווי� שהציעו משכנתה שנייה 

  .כתחלי� לביטוח חדלות הפירעו�

היא הלוואה נוספת שהבית משמש בטוחה ) piggy-back loan(המשכנתה השנייה 

 מלווה המשכנתה השנייה הוא נושה מובטח א� נמצא נמו� יותר בסדר .לתשלומה

סוג המשכנתה השנייה המעניי� אותנו . העדיפות לנשייה ממלווה המשכנתה הראשונה

,  כאמור46.הוא זה המתבצע במועד רכישת הבית ומשמש אמצעי למימו� רכישתו

רת ללווה היא מאפש. המשכנתה השנייה הוצעה כתחלי� לביטוח חדלות הפירעו�

 מער� הבית ובכ� לייתר את הצור� בביטוח עבור 80%להסתפק במשכנתה ראשונה של 

. את יתרת ההלוואה קיבל רוכש הבית ממלווה נוס� שלא דרש ביטוח. משכנתה זו
בשל הסיכו� הגלו� בכ� , המלווה השני הלווה בריבית גבוהה יותר מהמלווה הראשו�

כ� שהשעבוד שלו בסדר עדיפות נמו� משל  וב80%� שהסכי� להלוות בטווח שמעבר ל

 ובהמש� א� 80�10�10משכנתאות שניות הוצעו במתכונות של . המלווה הראשו�

מציי� את אחוז המימו� במשכנתה ) 80(המספר הראשו� : 80�20�0 ואפילו 80�15�5

את אחוז המימו� שהמשכנתה השנייה מציעה  –) 20�10(המספר השני , הראשונה

. את התשלו� במזומ� שנדרש הרוכש לשל� בעת הקנייה) 10�0( –והמספר השלישי 

כבר אפשרה רכישת דירה ללא כל , שהופיעה רק סמו� לפני המשבר, המתכונת השלישית

הריבית הגבוהה יותר הייתה אמורה להפו� הלוואות מסוג זה לרווחיות . מקדמה במזומ�

  .י המשכנתאותוגרמה למלווי� במגזר זה להתחרות באגרסיביות אל מול מבטח
יתרו� חשוב עבור הלווה היה העובדה שהמשכנתה השנייה פתרה את הקושי 

את . שהתגלה בהפסקת ביטוח בעת שיפור היחס בי� שווי הנכס לסכו� ההלוואה

המשכנתה השנייה יכול היה הלווה להחזיר בקלות ובכ� לסיי� את ההחזר המוגדל בעוד 

וס� של המשכנתה השנייה היה שאת יתרו� נ. שלווה בעל ביטוח התקשה בביטולו

הריבית ששולמה בגינה אפשר היה לנכות ממס כהוצאת מימו� מותרת ואילו ביטוח 

יתרונות אלו של ההלוואה . המשכנתה לא היה הוצאה מותרת אלא חלק מעלויות העסקה

השנייה גרמו לנתח השוק של משכנתאות המלוות במשכנתות שניות לגדול במידה ניכרת 

 
, Rosner .�16.8%  חלה ירידה ל2007 בשנת ;מבטוחותהיו  2001 מכלל המשכנתאות בשנת 22.3%  45

 David P. Bernstein, A Presentation: Seconds First: The Role of; 8' בעמ, 41 ש"לעיל ה

Second Liens in the Mortgage Crisis and Rescue, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=1299144 (2008).   

נוכחי אינני עוסק במשכנתה שנייה שמתבצעת במועד מאוחר יותר לרכישת הבית ואינה בהקשר ה  46

כגו� החזר חובות אחרי� או העמדת קו אשראי  –משמשת למימו� רכישתו אלא למטרות אחרות 

לעתי� אי� . home equity lineאו  home equity loan משכנתה זו מכונה בדר� כלל. לצריכה שוטפת

   .ה בי� הכינוי של הלוואה זו לבי� הכינוי של הלוואה למטרת מימו� רכישהמקפידי� על ההבחנ
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ולנתח השוק של ההלוואות המלוות בביטוח חדלות פירעו� לקטו� , 2007�2001בשני� 

  47.בהתאמה

כאשר פר� המשבר התברר כי תהלי� זה גר� לריכוז הסיכו� של חדלות פירעו� 
בי� משו� שההחזר החודשי קפ� , לווי� הפסיקו לפרוע את הלוואותיה�. במקו� לפיזורו

בהקשר של מוצרי הריבית ' רק גכפי שהוסבר בפ(אל מעבר ליכולת ההחזר שלה� 

ובי� משו� שהכנסת� נפגעה בשל המשבר הכלכלי או משו� , )המשתנה והקופצת

כדאיות בהמש� �שהירידה במחיר של בתי המגורי� הביאה אות� להו� שלילי ולחוסר

המחיר שהתקבל עבור הבתי� היה נמו� משווי . הלווי� פונו מבתיה� ואלו נמכרו. פירעו�

 החלו 80�20�0בהלוואות .  ולעתי� קרובות נמו� מס� כל ההלוואותהרכישה המקורי

בהלוואות . מלווי המשכנתה השנייה להפסיד החל בדולר הראשו� של ירידת ער� הבית

 כאשר ירד ער� הבית 48.10%�  ה� החלו להפסיד כשמחיר הבית ירד מעבר ל80�10�10

ל סכו� ההלוואה הפסיד מלווה המשכנתה השנייה את כ, 20%� בפינוי ובמימוש ב
הברית ירד שווי הבתי� בעת פינוי ומימוש � מאחר שבאזורי� רבי� בארצות. שהעניק

חלק ממלווי המשכנתה השנייה פשוט מחקו חלק גדול מתיקי ההלוואות , 20%�ביותר מ

 הריבית הגבוהה שגבו מלווי המשכנתה 49.והגיעו לפשיטת רגל, או את כול�, שלה�

ות הסיכו� הגבוהות מאוד שנחשפו לה� בשל ריכוז הסיכו� השנייה כלל לא שיקפה את רמ

נראה שג� תמחור ריבית גבוה יותר לא היה פותר את הבעיה המבנית של . בהלוואותיה�

. קיו� הלוואות המובטחות במשכנתה שנייה על רצועת השווי השיורית של בתי המגורי�

יק ההלוואות שלה� מלווי המשכנתה הראשונה הפסידו רק חלק מוגבל מת, לעומת זאת

כנושי�  –ג� אז ה� קיבלו . 20%� כי ה� החלו להפסיד רק לאחר ירידה של יותר מ

דבר שצמצ� והגביל , את מלוא הסכו� שהתקבל מהמכירה –מובטחי� בדרגה ראשונה 
   50.את הפסד�

 
47  David P. Bernstein, Home Equity Loans and Private Mortgage Insurance: Recent Trends 

& Potential Implications, www.ssrn.com/abstract=1277353 (2008); ורא וכ�DAN 

IMMERGLUCK, FORECLOSED, HIGH RISK LENDING, DEREGULATION AND THE 

UNDERMINING OF AMERICA'S MORTGAGE MARKET 90-91 (2009).  

  .להפסד משלב מוקד� יותר של ירידת הער� ביאווהמכירה שינוי יזאת בהתעל� מעלויות הפ  48

 MARK ראו 2005 בשנת הברית�ארצות הגדולות בהלמידע על מצב� הכלכלי של חברות המשכנת  49

ZANDI, FINANCIAL SHOCK: A 360° LOOK AT THE SUBPRIME MORTGAGE IMPLOSION AND 

HOW TO AVOID THE NEXT FINANCIAL CRISIS 100-102 (2009) .  

משא ומת� מחודש בי� לווי� למלווי� לש� לקיי� אפשרות הד את ושני מלווי� סיב� מאשל קיו�   50

מההחזר ניכר סגרת� ימשי� לשל� חלק במשבה� יוכל הלווה לעמוד ושקביעת תנאי הלוואה 

תיאו� בי� המלווי� אלא מניגוד אינטרסי� ההסיבו� נבע לא רק מקשיי . החודשי המתחייב בחוזה

במקרי� רבי� הלווה יכול היה להציע הסדר שצמצ� את הפסדי המלווה הראשו� א� לא . אפשרי בינ�

  .וזה לא היה מוכ� להשתת� בהסדר –את הפסדי המלווה השני 
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שנועדה לצמצ� , 80%בדיעבד התברר כי המגבלה על מת� משכנתה ראשונה עד לר� 

ריכוז הסיכו� ,  הופעת היצע של הלוואות שניות–וצאה הפוכה הביאה לת, סיכוני�
התפתחות המשכנתאות . בהלוואות אלו ובסופו של דבר פגיעה אנושה במלווי� שלה�

שלא נבעו , השניות והמסוכנות נבעה ג� מהעלויות הגבוהות של ביטוחי חדלות הפירעו�

ורכי מס ומהקושי רק מהפרמיה עצמה אלא ג� מכ� שזו לא הייתה הוצאה מוכרת לצ

הופעת ההלוואות השניות ג� גרמה לכ� שיותר . האדמיניסטרטיבי בהפסקת ביטוחי� אלו

.  לוו הלוואות משכנתה ורכשו בתי�20%לווי� שהיו חסרי יכולת לשל� מקדמות של 

לווי� רכשו בתי� יקרי� יותר מאלו שעבור� יכלו , בהסתכלות בפרספקטיבה נוספת

� רכשו בתי� שהחזר המשכנתה החודשי שלה� היווה אחוז ה. 20%�לשל� את מקדמת ה

לווי� העדיפו להשתמש במשכנתה שנייה , בהסתכלות שלישית. גבוה יותר של הכנסת�

ללא רכישת ביטוח חדלות פירעו� מאשר להגדיל את המשכנתה הראשונה ולשל� עבור 
עת התפרצות לווי� בעלי מאפייני� כאלו היו פגיעי� במיוחד ב. ביטוח חדלות פירעו�

     51.פגיעות� הייתה ג� הפגיע�ת של מלוויה� השניי�; המשבר

  ריקורס ופשיטת רגל�נו�, הפרדה נכסית. ו

ידי �מלווי� בעסקת משכנתה יכולי� להיפרע מתו� ההכנסות העתידיות של הלווה או על

בשונה , הברית� הלוואות משכנתה בארצות. מימוש השעבוד על הדירה הממושכנת

ניתנות בדר� כלל כהלוואות , שכנתה בישראל ובמדינות אירופיות רבותמהלוואת מ
בכמה ממדינות . בה� רק הנכס הממושכ� משמש בטוחה לפירעונ�, ריקורס�נו�

 באחרות 52;הברית מאפיי� זה של הלוואות המשכנתה נקבע בחוק כהגנה צרכנית�ארצות

 
סוג נוס� של ריכוז סיכו� נובע מכ� שלתהלי� האיגוח נוס� לעתי� קרובות ג� היבט של יצירת ריבוד   51

 ,Collateralized Debt Obligation (CDO) שנקרא ,מבנה פיננסי זה. )tranches(של אגרות חוב 

מוכי� הרבדי� הנ.  זו מזודרגות בכירות ע� תשואות ודרגות סיכו� שונותכמה הנפיק איגרות חוב ב

והקר� רק לאחר שתזרי� ) הגבוהה יותר(� אלו היו זכאי� לקבל את תשלו� הריבית ישל מבני� פיננסי

ירידה . המזומני� שהתקבל מהמשכנתאות הספיק לתשלו� מלא של ריבית וקר� לדרגות בכירות מה�

בלו  בתזרי� המזומני� גרמה לכ� שמחזיקי איגרות החוב של הדרגה הנמוכה ביותר לא קי10%של 

 איגרות חוב � שלרוכשיההמשבר הביא לכ� שג� .  איגרות חוב אלו צנח שלמחירהכל תשלו� ו

, פריי��הלוואות סאב, שאינ� כוללי� משכנתאות שניות, יותר איגוח מאגרי המשכנתאות הטובי�מ

 א� החזיקו איגרות חוב מדרגות ות נפגעו אנוש– 'הלוואות בריבית משתנה שההחזר עליה� קפ� וכו

במעלה שרשרת המזו� וגרמה לריכוז סיכוני� ברמת הנמצאת , מאמר אינו עוסק בתופעה זוה. וכותנמ

  . עסקת המשכנתהה שלהמשקיע ולא ברמ

חקיקה מדינתית ובי� מכוח בי� , "ריקורס�מדינות נו�" המוגדרות הברית�ארצותרשימת מדינות ביש   52

חוסר הבהירות בהגדרת הגבול בשל . רסריקו�  נו�הפרקטיקה מקובלת של מת� הלוואות משכנתמכוח 

מדינות "את לראות רשימות המגדירות אפשר , "ריקורס�מדינות נו�"ל" מדינות ריקורס"בי� 
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יש . ריקורס בשוק כמוצר ההלוואה שבנקי� מציעי� ללקוחותיה�� התפתח מאפיי� הנו�

ידי מימוש הנכס בלבד � מדינות שבה� הפינוי של החייב מביתו והגבייה של החוב על

ואילו גבייה ג� מהחייב מחייבת הלי� מורכב ויקר , ניתנת לביצוע בהלי� עצמי ופשוט
ריקורס כה �פיי� הנו� טר� מצאתי הסבר משכנע לכ� שמא53.יותר שמנוהל בבית משפט

הברית הוא �בזמ� שמחו� לארצות, הברית� נפו� במרבית הלוואות המשכנתה בארצות

 �נפו� יותר בהלוואות לרכישת נכסי� עסקיי� ולמימו� פרויקטי� מסחריי� ואינו כה נפו

54.בהלוואות משכנתה למגורי�
  

מאשר לנותני ריקורס נוחה לרוכשי הדירות יותר � על פני הדברי� ניכר שהלוואת נו�

 כלפי הנכס וכלפי –לאחרוני� עדי� להותיר פתוחי� את שני אפיקי הגבייה . האשראי

 שה� שחקני� חוזרי� ומקצועיי� וה� אלו המנסחי� את –המלווי� , למרות זאת. הלווה

יותר . ריקורס מסיבה שעדיי� אינה ברורה לי�  כללו בה� את סעיפי הנו�–חוזי המשכנתה 

 אפשר לסבור שמלווי� מסוימי� יציעו הלוואות 55.ה אחידותהמעצ� התופעה מפתיע
מסוג זה כדי למשו� לווי� מסוג מסוי� ואילו אחרי� יציעו הלוואות שמאפשרות חזרה 

 
 Andra C. Ghent & Marianna Kudlyak, Recourse and, לדוגמה, ראוה כזו לרשימ". ריקורס�הנו�

Residential Mortgage Default: Theory and Evidence from U.S. States (Federal Reserve 

Bank of Richmond Working Paper No. 09-10, 2009) ;וכ� ראוList of Non-Recourse 

Mortgage States and Anti-deficiency statutes, www.helocbasics.com/list-of-non-recourse- 
mortgage-states-and-anti-deficiency-statutes; List of Non-Recourse Mortgage Walkaway 

States, www.mortgagereliefformula.com/recourse.  

 הראשונה: כל מדינה מגדירה בחקיקה מדינתית את אופיו של הלי� הפינוי לפי אחת משלוש אופציות  53

 המלווה פונה לערכאה שיפוטית שמוכרת את הנכס בדר� של הובמסגרת" פינוי שיפוטי"מכונה 

 המלווה עצמו מוכר את הנכס בדר� של הובמסגרת" כוח המכירה" מכונה יההשני ;מכירה פומבית

נוי חשו� י סוג זה של הלי� פ,באופ� טבעי. ערכאה שיפוטיתשל ללא התערבות , מכירה פומבית

ובמסגרתו המלווה מגיש תביעה נגד " פינוי מחמיר" מכונה השלישית ;לביקורת שיפוטית רבה יותר

סוג זה של הלי� . הנכס עובר ישירות לבעלות המלווה, ה לא משל�הלווא� . ת המשפטהלווה לבי

: לאתר המפנה לחקיקת המדינות השונות בנושא ראו. פינוי פחות נפו� בחוקי המדינות

www.portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD/topics/avoiding_foreclosure/local.  

בה� ההלוואות ה� רק ריקורס ראו דוד שות אירופה קנדה ומדינ, מדינות אסיה, יפ�, מידע על ישראל  54 

 ,ÔÈÚ˜¯˜Ó· ‡˙�Î˘Ó 438�437) 2002(; Eiichi Sekine, Kei Kodachi & Tetsuya Kamiyamaפולק 

The Development and Future of Securitization in Asia (Preliminary Draft, 2008), 

www.nomurafoundation.or.jp/data/20081016_Sekine_Kodachi_Kamiyama.pdf; Lending 

Issues in Japan, www.aes-intl.com/download/lendingissues.pdf ) �נצפה לאחרונה בתארי

13.4.2010(;Arjen van Dijkhuizen, Dutch Housing Finance Market, www.biz.org/publ/ 
wgpapers/cgfs26dijkhuizen.pdf (2006); Cynthia Holmes & Michael LaCour-Little, 

Multifamily Mortgage Lending: A Comparison of the U.S. and Canada, 10 INT’L REAL 

ESTATE REV. 151 (2007).  

55  Ghent & Kudlyak ,52ש "לעיל ה.  
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בכל מקרה התופעה האחידה של הלוואות . ידי כ� יוכלו להוזיל את הריבית� ללווי� ועל

פרו� המשבר היא אפשרה לאחר . ריקורס גידרה סיכוני� עבור לווי המשכנתאות�הנו�
שערכ� בשוק ירד אל מתחת :  כלומר–לה� לנטוש את הבתי� שנוצר לה� הו� שלילי 

  .  ולפתוח בחיי� חדשי� ללא חוב–לגובה יתרת הלוואת המשכנתה 

התופעה של נטישת בתי� לא התקיימה לפני המשבר בעת שער� ההו� של הלווי� 

 לנטוש בתי� כל עוד יכלו לעמוד בתשלו� לפני המשבר לווי� לא רצו. בבתי� היה חיובי

להבדיל מהמצב אחרי פרו�  –משו� שבבתי� אלו הייתה לה� יתרת הו� חיובית , החודשי

כאשר . מצב שבו כבר לא היה ללווי� הו� עצמי לאבד, המשבר וירידת ער� הבתי�

התקשו לווי� לעמוד בתשלו� ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתה ה� ניצבו בפני 

אל נוכח חשש זה העדיפו .  פינוי מהבתי� שרכשו באמצעות הלוואת המשכנתהאיו�

ולש� כ� פתחו בהליכי , לווי� להפסיק לשל� חובות אחרי� ולהתמקד בהחזר המשכנתה
:  לקוד פשיטת הרגל7ה� ניהלו את ההליכי� במסגרת פרק , עד כמה שיכלו. פשיטת רגל

י� כגו� חובות רפואיי� וחובות פרק זה אפשר לה� להפסיק לשל� חובות לא מובטח

פרט לאלו הפטורי� מעיקול ומימוש ולאלו  –בתמורה למסירת נכסיה� , כרטיסי אשראי

החובות הלא מובטחי� ולא פטורי� נמחקו והלווי� פושטי הרגל . שכבר היו משועבדי�

   56.כ� יכלו לרכז מאמציה� בתשלו� חוב המשכנתה. קיבלו הפטר מחובות אלו

בלח� , 2005ה שהעביר ממשל בוש בקוד פשיטת הרגל בשנת הרפורמה הגדול

 מי שיכול היה לפרוע את 57: לקוד נוס� מבח� אמצעי�7לפרק . שינתה מצב זה, מלווי�

 ולקבל 7לא יכול היה יותר להיכנס למסלול פרק , חובותיו תו� תקופה שנקצבה בחוק

הסדר לפירעו� חובות  לקוד ובמסגרתו להגיע ל13היה עליו להיכנס למסלול פרק . הפטר
נוצר מצב שחלק מהמתקשי� בתשלו� , 2005לאחר תיקו� , כ�. חלקי על פני כמה שני�

באופ� שחייב , 7 ולא לפרק 13המשכנתה שפנו לפשיטת רגל מצאו עצמ� כפופי� לפרק 

כתוצאה מכ� לא נותרה לה� . אות� להמשי� ולפרוע את חלק מהחובות הצרכניי� שלה�

א� בעבר . דיה שתאפשר לה� להמשי� במלוא תשלומי המשכנתההכנסה פנויה גבוהה 

הרי שבשני� , אפשרה פשיטת רגל ללווי� של משכנתה להג� על דירות המגורי�

שהועבר בלח� , התיקו� לקוד פשיטת הרגל. האחרונות אי� זה המצב עבור לווי� רבי�

� באמצעות גר� באופ� לא צפוי מבחינת� להרעה במצב� של הנושי� המובטחי, הנושי�

 
 Sally McDonald Henry, The:  בקוד פשיטת הרגל ראו2005לספר בסיסי המציג את הרפורמה של   56

new bankruptcy code: cases, developments, and practice insights since BAPCPA, 

AMERICAN BAR ASSOCIATION, SECTION OF BUSINESS LAW (2007).  

57  Bankruptcy Code, 11 U.S.C §1321-1330 (1994) .  



  א"תשע מ משפטי�  רו� חריס

630  

ונושי� מצאו את עצמ� ע� דירות שמחיר� ,  קצב הכישלונות של חייבי� גַבר58.משכנתה

  . ירד במקו� ע� תזרי� מזומני�

ריקורס � פי שההלוואות הוגדרו כנו�� על� שורש הבעיה נעו� בכ� שא�, לתפיסתי
 למרות 59.הסתמכו המלווי� על יכולת� של החייבי� לייצר ההכנסה ולא רק על הנכס

ת לא היה לה� בסיס משפטי לניהול הליכי גבייה נגד חייבי המשכנתאות וה� הסתמכו זא

נוס� על . על כ� שהחייבי� שירצו לשמור על בתיה� יתאמצו להמשי� ולהשתכר ולשל�

לא זכו מלווי המשכנתאות לעדיפות משפטית בתזרי� , ריקורס�בשל מאפיי� הנו�, כ�

לווי� יעדיפו לשל� בקדימות לה� או השאלה א� ה. ההכנסות העתידי של הלווי�

כאשר שאלה כה מרכזית אינה מוכרעת . לנושי� אחרי� נשארה פתוחה להכרעת החייבי�

הנושי� העתידיי� במידה של (המלווי� . בחוק או בחוזה קשה מאוד לתמחר סיכוני�

צריכי� היו להערי� נכו� את התנהגות החייבי� בסוגיה זו כדי לתמחר ) חדלות פירעו�

נראה שה� טעו בכ� ולא העריכו נכו� את הקשר בי� התיקו� . ו� את סיכוני ההלוואותנכ
כ� נראה כי הנושי� טעו בכ� שלא צפו מצב . לקוד פשיטת הרגל לבי� שוק המשכנתאות

שיגרו� לה� להעדי� להתרכז בתשלו� החובות , שבו ייווצר לחייבי� רבי� הו� שלילי

 ברמה הבסיסית 60.כנתה ולנטוש את בתיה�להפסיק את תשלומי המש, הלא מובטחי�

הגדרה ברורה של השימוש שייעשה בהכנסות העתידיות של חייב � הכשל היה באי, ביותר

ובהשפעת דיני פשיטת הרגל והליכי , מובטחי� ובהחזר המשכנתה�בהחזר החובות הלא

  .תמחור נכו� של סיכוני מקור זה�  וכתוצאה מכ� באי–פשיטת הרגל על שימוש זה 

  עברת סיכוני�איגוח וה. ז

חובות של שיעור הבשני� האחרונות הגיע . האיגוח נמצא בלב המשבר הנוכחי

1980� בלבד ב10%�ל  בהשוואה60%� המשכנתאות התלויי� ועומדי� שעברו איגוח לכ .

שיעור� בקרב הלוואות ללווי� ; יותרא� שיעור� בקרב המשכנתאות החדשות גבוה 

 עמד היחס בי� מת� 2006�ב. אשר בקרב לווי הפריי�גבוה מ, בדרגות סיכו� גבוהות

 
 ,Mary Jo Wiggins ראוועל הערכת משמעותה למחקר על קבוצות האינטרס שקידמו את הרפורמה   58

Conservative Economics and Optimal Consumer Bankruptcy Policy, in 7 THEORETICAL 

INQUIRES IN LAW 347 (2006).   

משו� , לש� מגורי�מהניתוח של בתי� שנרכשו הניתוח של בתי� שנרכשו לש� השקעה יהיה שונה   59

ההחזר מתבסס בעיקר על תשואת הנכס בצורה של שכר דירה ולא על שבבתי� שנרכשו לש� השקעה 

  .הכנסות הרוכשי�

60  Eric A. Posner & Luigi Zingales, The Housing Crisis and Bankruptcy Reform: The 

Prepackaged Chapter 13 Approach (John M. Olin L. & Econ. Working Paper No. 459 

(2nd series)), www.law.uchicago.edu/files/files/459.pdf.  
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 בהלוואות סוכנויות 87%על , פריי�� בהלוואות סאב75%הלוואות לאיגוח הלוואות על 

 בלבד 46%לעומת ) Alt-A( בהלוואות מדרגת סיכו� שנייה 91%ממשלתיות ועל 
ד כמה מאמר זה עוסק באיגוח רק ע Jumbo.(61(בהלוואות פרטיות בדרגת סיכו� נמוכה 

הבאי� לידי , היבטי� אחרי� של האיגוח. שהוא רלוונטי לניתוח של עסקת משכנתה

ידי רבי� בשנתיי� האחרונות וחורגי� מתחומי �נותחו על, ביטוי במעלה שרשרת המזו�

אתחיל בהצגה קצרה של תהלי� האיגוח בטר� אעבור לניתוח האופ� שבו הוא . המאמר

השלב הראשו� בדר� לאיגוח הוא מכירת . תהמאפשר העברה של סיכוני עסקת המשכנ

 המלווי� : כלומר–מיוצרי המשכנתה , רי�יהמוגדרי� כחוזי� סח, חוזי המשכנתאות

המכירה מתרחשת חודשי� ספורי� . )issuers(המאגחות , לחברות אחרות –המקוריי� 

וזי אלו יוצרות מאגרי� של חמאגחות חברות . לאחר הסגירה של עסקאות המשכנתה

המייצגי� חוב של , כל מאגר כזה עשוי לכלול כמה אלפי� של חוזי משכנתה. תהמשכנ
כל מאגר חוזי� מרוכז בישות משפטית נפרדת שנוצרה לצור� . כמה מאות מיליוני דולרי�

שותפות או נאמנות שהמאגח אינו מחזיק , ישות זו יכולה להיות חברה). SPE(אחזקתו 

 מיסוי תמבחינ, � מאזתא נפרדת מהמאגח מבחינועל כ� הי, בה מניות ואינו מנהל אותה

איגרות החוב . ישות זו מנפיקה איגרות חוב. ובהיבטי� של חדלות פירעו� ופשיטת רגל

את איגרות החוב האלו ). MBS(נתמכות בתזרי� המזומני� הצפוי של חוזי המשכנתה 

משקיעי� המתווכי� הפיננסי� מוכרי� אות� ל. רוכשי� משקיעי� או מתווכי� פיננסיי�

ולעתי� אורזי� ומאגחי� אות� פע� נוספת לש� יצירת מוצרי� פיננסיי� מורכבי� א� 

מושפע מגובה , תמחור אגרות החוב: ובהתא� לו, התזרי�. יותר ומכירת� למשקיעי�

מהסיכו� לפירעו� מוקד� מצד לווי המשכנתה , הריבית שמשלמי� לווי המשכנתה
 62.ידי לווי המשכנתה� ו� הקר� והריבית עלומהסיכו� לחדלות פירעו� ולהפסקת תשל

שאינה קשורה אליו או אל המלווה ) servicing company(המאגח ג� ממנה חברת שירות 

המקורי כדי שזו תופקד על גבייה של תשלומי המשכנתאות מהלווי� ועל העברת� דר� 

 
61  ADAM B. ASHCRAFT & TIL SCHUERMANN, UNDERSTANDING THE SECURITIZATION OF 

SUBPRIME MORTGAGE CREDIT (2008).  

62  Ginnie Mae, Fannie Maeו �Freddie Mac נוטלות על עצמ� את את הסיכו� מפני חדלות פירעו� של 

מאגחות . גרות החוב של המשכנתאות שה� מאגחותי רוכשי אלווי המשכנתאות וכ� מבטחות את

חלק� רוכשות ביטוח חדלות פירעו� . חדלות פירעו�לסיכו� הבסקטור הפרטי לא נוטלות על עצמ� את 

יש מאגחי� שיוצרי� איגרות חוב . ח"מצדדי� שלישיי� וחלק� מעבירות את הסיכו� אל רוכשי האג

כאשר הדרגות הנמוכות נושאות תשואה גבוהה , המשכנתאותעל בסיס מאגר  דרגות שוני�ממסוגי� ו

. דירוג גבוה יותר וסיכו� נמו� יותר, וסיכו� גבוה ואילו הדרגות הבכירות נושאות תשואה נמוכה יותר

במעלה שרשרת המזו� יש רוכשי . בה ה� מעונייני�שח יכולי� לבחור את דרגת הסיכו� "רוכשי אג

 איגרות י� את ולאחר מכ� מוכר,במאגר משות� ומאגחי� אות�ח שבעצמ� אורזי� איגרות חוב "אג

 .Martin F ולהרחבה רא. חוב לרוכשי� הבאי� במעלה השרשרת וכ� מעבירי� את הסיכו� הלאהה

Hellwig, Systemic Risk in the Financial Sector: An Analysis of the Subprime-Mortgage 

Financial Crisis, 157 DE ECONOMIST 129 (2009).  
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ללווי וכ� תעניק שירות לקוחות , הישות שנוצרה לש� האיגוח אל מחזיקי איגרות החוב

משלב האיגוח הקשר בי� המלווה המקורי ללווה נותק והוחל� בקשר בי� . המשכנתאות

  :1' למבנה הבסיסי של שרשרת האיגוח ראו תרשי� מס. חברת השירות ללווה

63המבנה הבסיסי של איגוח משכנתאות: 1' מסתרשי� 
  

  

 לרוכשי לכאורה האיגוח מעביר את הסיכו� לחדלות פירעו� מהמלווי� למאגחי� ומה�
ולכ� להתקשר ג� בעסקאות הלוואה  –ומאפשר למלווי� להעביר סיכוני� , איגרות החוב

כאשר המלווה נוטל , ראשית:  יש לכ� לפחות שלושה סייגי�64.מסוכנות יתר על המידה

 
 /�www.chicagofed.org/digital_assets/publications/chicago_fed_letter/2007לקוח מ התרשי�  63

cflnovember2007_244.pdf.  

 מלווי המשכנתאות במצב של  שלהימצאות, ראשית. דרכי�כמה להמשיג את העברת הסיכו� באפשר   64

להיגר� בעתיד עקב העלול  להפסד  בשל כ� שה� אינ� שותפי�(moral hazard)סיכו� מוסרי 

 כשחלק , בעסקת המשכנתה הבסיסית(externalities)יצירת החצנות , שנית. הלוואות מסוכנות מדי

משקיעי� אלו אינ� שותפי� . מעלויותיה מוטלות על המשקיעי� באיגוח במעלה שרשרת המזו�

של פערי מידע בי�  הבעיה היא ,שלישית. לעסקה המקורית א� נושאי� בתוצאותיה השליליות

בו שכל אחד בתורו במצב נתוני� המשווקי� והמשקיעי� , המדרגי�,  המאגחי�:החוליות בשרשרת

קרוב , שלב מתחתיה� בשרשרתהנמצאי�  , נחות מהמידע שבידי המתקשרי� אית�והמידע שביד

ר התוצאה היא רמת פעילות גבוהה יות , ההמשגהא אשר תהאתה. יותר לעסקת המשכנתה המקורית

רמה גבוהה יותר משמעותה יכולה להתבטא . בעסקאות המשכנתה הבסיסיות שתהיה יעילזו שמ



  ינעל כשלי שוק המשכנתאות האמריק :מעסקה סולידית למשבר עולמי  א"עתש מ משפטי�

    

633  

הוא עלול להתבע בשל , על עצמו כלפי המאגח חבויות משפטיות ביחס לחוזי משכנתאות
  לגבי מאפייני המשכנתות שאוגחוו עמד בהתחייבויותיחבויות אלו כאשר מתברר שלא

כאשר המאגח נדרש לרכוש ולהחזיק כמות מסוימת של איגרות , שנית. או לגבי איכות�
הסיכו� ) tranche(גרות חוב בשכבת י לעתי� א–חוב של מאגר המשכנתאות שייצר 

אות הסייג השלישי מתממש כשהמוניטי� של המלווה המוכר משכנת. הגבוהה יותר
בעלות אחוז חדלות , למאגחי� נפגע כתוצאה מכ� שמכר למאגחי� הלוואות לא טובות

וכתוצאה מכ� מאגחי� לא יהיו מוכני� יותר לבצע עבורו איגוח או שיהיו , פירעו� גבוה
  . או בעמלות גבוהותיותר מוכני� לבצעו רק באחוזי איגוח גבוהי� 

גח הלי� של גילוי נאות ביחס בעסקת האיגוח מלווה המשכנתאות מבצע כלפי המא
כ� הוא מספק לו מצגות וערובות ; למשכנתאות שיועברו למאגר המאוגח

)representations and warranties .(לעמידה , אלו כוללות מצגות הנוגעות לתוכ� החוזי�
או (המלווה מציג כי הלווי� . לביטוחי� וכדומה, לקיו� הערכות שמאי, בתנאי רגולציה

, עומדי� בתשלומיה� בעת האיגוח) שמוצהר במסגרת הגילוי הנאות, ה�אחוז גבוה מ
 מועד שבו –שמתרחש בדר� כלל חודשי� ספורי� לאחר ההתקשרות בחוזי המשכנתה 

המלווה מתחייב לרכוש חזרה חוזי . בדר� כלל מרבית הלווי� עדיי� עומדי� בתשלומיה�
ל עסקת האיגוח התברר כי  ממועד העריכה ש)למשל שנתיי�(משכנתה שתו� זמ� מסוי� 

  . אינ� עומדי� במצגות ובערובות
. ומוגבלת בסעדמוגבלת בזמ� , חשוב להדגיש כי התחייבות זו מוגבלת בעילותיה

 על כל נזק� של המשקיעי� אלא מאפשרת להחלי� חוזה משכנתה היא אינה מפצה
 עצמו בכל מקרה המלווה אינו נוטל על. שאינו עומד בתנאי� בחוזה שעומד בתנאי�
שהרי מרכיב מרכזי בעסקת האיגוח הוא , סיכוני� לחדלות פירעו� של לווי� כשלעצמ�

עוד יש לזכור כי ערובות המלווה . העברת הסיכו� הזה מהמלווה והמאגח למשקיע הסופי
חלק מהמלווי� היו שחקני� קטני� . ה� בעלות ער� רק כל זמ� שהמלווה עצמו סולבנטי

, כמו כ�. מו� ולכ� הייתה לערובה שלה� משמעות מוגבלתיחסית שפעלו ע� הו� עצמי נ
מצגות המלווי� היו מבוססות על מידע שבידיעת ההנהלות של החברות המלוות 

בשל בעיות נציג בתו� החברות או בשל מידע לא , לעתי�. והמחלקות המשפטיות שלה�
 –תי לעיל  נושאי� שבה� דנ–ידי מתווכי� או לווי� � נכו� שהועבר לחברות המלוות על

לא החזיקו הנהלות החברות במידע הנכו� ולכ� מצגותיה� כלפי המאגחי� היו נכונות ככל 
השאלה א� הפרו במצב זה את מצגותיה� והיו חייבות . א� למעשה לא נכונות, שה� ידעו

לעמוד בערובותיה� מעלה נושאי� מורכבי� בהיבט העובדתי והמשפטי שחורגי� 
גחי� ג� ידעו כי בהמש� הדר� ייכנסו לתמונה חברות מלווי� ומא. מהמאמר הנוכחי

מאותו שלב . דירוג אשראי שיקבעו את הדירוג של איגרות החוב הנתמכות במשכנתאות
לא יתעניינו יותר המשקיעי� במצגות ובגילויי� המקוריי� של המלווה וג� יראו בחברת 

 
 בסכומי הלוואה גדולי� יותר או בתנאי� אחרי� החורגי� , ג� ע� לווי� מסוכני� מדי,ביותר עסקאות

 . מהאופטימו�
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ל המלווי� היו החבויות ש,  נוס� על כ�65.דירוג האשראי נמענת אפשרית של חבויות
העמדה של : למשל(הדבר נעשה באמצעות איגוח יתר . כפופות לשולי ביטחו� ניכרי�

ובצדו ) 100ח של " אל מול התחייבות כלפי רוכשי האג105תזרי� מזומני� צפוי של 
מהנתוני�  – מה� 10% ולעתי� אפילו של – מחוזי המשכנתאות 5%קביעה כי סטייה של 

 בעיה נוספת בהפעלת הערובות 66.נו הפרה המפעילה ערובהשאליה� התחייב המלווה אי
ואליה� העבירו את מאגר , )SPE(היא שהמאגחי� הקימו ישויות נפרדות למטרת האיגוח 

. חוזי המשכנתה באופ� שהפריד והרחיק את סכנת חדלות הפירעו� מהחברה המאגחת
לעתי� קרובות . צרישויות אלו הנפיקו איגרות חוב והעבירו את הסיכו� הלאה תו� זמ� ק

כ� נוצר . ג� הרוכשי� של איגרות החוב היו רק מתווכי� פיננסיי� שמכרו אות� הלאה
ריחוק בי� המשקיע הסופי הניזוק לבי� מלווה המשכנתה ולעתי� ג� ריבוי של ניזוקי� לא 

  67.מצב שהקטי� את הסבירות לתביעה בשל מצגות לא נכונות, מאורגני�
לו הביאה לכ� שבאופ� מעשי יצר האיגוח מידת ההצטברות של כל הסיבות הא

החצנה גבוהה של הסיכוני� מהמלווי� לעבר שורה של חברות פיננסיות ומשקיעי� 
עד כמה שסיבות אלו הגבילו את החבויות המשפטיות המעשיות . במעלה שרשרת המזו�
ל ה� הגבילו לפחות באותה מידה את הנזק הערטילאי יותר שיכו, של מלווי המשכנתאות

  .היה להיגר� למוניטי� של המלווי� בשל מכירה של חוזי משכנתאות לא טובי� למאגח

  הצעות ראשוניות להתמודדות ע� הכשלי�. ח

השחתת : במאמר זה זיהיתי כמה כשלי� שהתפתחו בשוק המשכנתאות האמריקני

מוצרי ; תמריצי� עקב מרכזיות המתווכי� ועקב אופ� התמרו� של מתווכי� ומנהלי�

 
65   � ביניה� תחרותשעקב החברות דירוג האשראי המובילות מוחזקות ג� ה� כתורמות לכשלי� בכ

 לא הקפידו על בדיקה מעמיקה של איכות ההלוואות ואיגרות החוב הנגזרות ,ובעיות נציג במסגרת�

  . הדיו� בחברות אלו חורג ממסגרת המאמר.  ביד נדיבהAAA והעניקו דירוגי ,מה�

. )�24.10.2010נצפה לאחרונה ב( www.sec.gov/edgar.shtmlתשקיפי� לדוגמה נית� למצוא באתר   66

 GSAMP Trust (Goldman Sachs :לדוגמה, 2006את סדרת התשקיפי� של גולדמ� זקס משנת ראו 

Alternative Mortgage Product Trust) S-1, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1349765/ 
000088237706000132. 

. פרו� המשברלאחר , הריחוק בי� הלווי� לבי� המשקיעי� הסופיי� יצר בעיות ג� בשלב מאוחר יותר  67

במסגרתו יוקט� סכו� החוב או לפחות סכו� ההחזר ש ,הריחוק הקשה על ניהול משא ומת� מחודש

. החודשי באופ� שיצור אצל לווי� תמרי� לא לנטוש בתי� ולא להפסיק לשל� תשלומי� חודשיי�

בה להרח.  מחודששא ומת�מנהלי ההלוואות מטע� המאגחי� לא היו בעלי סמכות או תמרי� לנהל מ

בעניי� התמריצי� הסותרי� של חברות השירות והניהול לעומת המשקיעי� הסופיי� ראו 

CONGRESSIONAL OVERSIGHT PANEL, FORECLOSURE CRISIS: WORKING TOWARD A 

SOLUTION, MARCH OVERSIGHT REPORT 44-48 (6.3.2009), available at www.cop.senate. 
gov/documents/cop-030609-report.pdf  .מהמשבר חורג מגבולות המאמרדיו� ב �  . תכניות לחילו
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 שניצלו כשלי� קוגניטיביי� של לווי� ופיתו אות� בעזרת החזר התחלתי נמו� אשראי

הגדלה ; מסוכנות ויקרות מאלה שהיו לוקחי� אילולא היו מוטי�, לקחת הלוואות גדולות
 תו� זניחת ביטוח של חדלות 100%� של יחס ההלוואה לשווי הנכס אל יחס המתקרב ל

 בשילוב ע� דיני הפטר מגבילי� בפשיטת ריקורס�שימוש בהלוואות מסוג נו�; פירעו�

בחלק . איגוח שִאפשר העברת סיכוני� מהמלווי� המקוריי� לעבר משקיעי� אחרי�; רגל

חלק� כבר נמצאות על סדר היו� ; זה אדו� בהצעות ראשוניות להתמודדות ע� הכשלי�

  . ואת האחרות ראוי להעלות עליו לדיו� מפורט

היא , ייתה החוליה הפחות מוסדרת עד המשברשה, רגולציה של פעילות המתווכי�

על הרגולציה להתייחס למבנה של תמריצי המתווכי� ולחייב . דבר מתבקש שכבר החל

מלווי� ומתווכי� לתת ללווי� מידע ברור יותר על מבנה העמלות והתמריצי� של 

הקטנה של מספר . המשפט יכול להטיל על מתווכי� חובות אמו� כלפי לווי�. המתווכי�
 או לפחות על רישו� –המתווכי� עקב ירידת האטרקטיביות של עיסוק זה תקל על רישוי 

כמו ג� דרישה להו� מינימלי שיעמוד לרשות הלווי� א� המתווכי� יפרו את ; שלה� –

  . חובותיה�

שה� קשי� , יש לשקול א� לא נכו� להגביל את היצירה של מוצרי משכנתה מורכבי�

בכל מקרה יש לדרוש גילוי ברור ונגיש יותר של תנאי . י�ידי לוו�להבנה ולהערכה על

לא רק במסמכי� משפטיי� ארוכי� אלא ג� באופ� נגיש ללווי� , המשכנתאות

המידע על ממד מרכזי אחד של . על המידע להיות ערו� באופ� קל להשוואה. מיוצגי��לא

ב מלווי� ידי חיו�  כבר עבר רגולציה וסטנדרטיזציה על– הריבית –עסקת ההלוואה 

בדומה אפשר לחייב האחדה של מת� המידע על ממדי� .  כולל ואחידAPRלפרס� 
בעיקר יש לקד� רגולציה שתיצור בסיס אחיד להשוואה בי� סוגי . אחרי� בעסקה

 תיש לשקול צירו� של הזהרות למוצרי משכנתה שמנצלי� הטיות קוגניטיביו. הלוואות

ואולי א� להטיל , ) הפדרלי כבר החל בוצעד שהבנק(כגו� משכנתאות בריבית משתנה 

איסור מוחלט על הצעת מוצרי� שהמבנה שלה� נועד להפעיל ולנצל הטיות ללא היגיו� 

הפחתה של מורכבות המוצרי� בשוק והעברת מידע ברור יותר עליה� . כלכלי ברור

  . תצמצ� כשלעצמה את ההזדקקות של לווי� למתווכי�

ותקבע יחס מרבי מותר של הלוואה לשווי נכס השאלה א� נכו� שהרגולציה תתערב 

על פני הדברי� נראה שיש הצדקה . היא שאלה קשה שטר� גיבשתי דעה ביחס אליה

להנהיג ביטוח לחדלות פירעו� להלוואות ביחס גבוה וכי אי� זה רצוי לאפשר התפתחות 
  . שבו מתרכזי� סיכוני�, של שוק משכנתאות שניות לא מבוטחות

מתנהלי� , א� לא כול�,  שבו רוב שוקי המשכנתאות למגורי�נראה לי כי המצב

היה טוב לו אפשר היה להגיע למצב שבו יוצעו ללווי� . ריקורס אינו רצוי� במבנה של נו�
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כ� שלווי� יוכלו , ריקורס בריביות מגוונות�ג� הלוואות ריקורס וג� הלוואות נו�

   68.לבחור

ת רגל יכול להיות מטופל בצורה ג� היחס בי� חדלות פירעו� משכנתה לבי� פשיט
טוב יהיה לנהל משא ומת� מחודש בי� לווה שמתקשה לעמוד בהחזר , למשל. טובה יותר

המשכנתה לבי� הגור� שבסופו של דבר יישא בהפסד אילו אכ� יעזוב הלווה את ביתו או 

משא ומת� זה צרי� להתקיי� בד בבד ע� הגעה להסדר ע� הנושי� האחרי� ; יפונה ממנו

  .  אותו חייב במסגרת ההלי� של פשיטת הרגלשל

האיגוח כשלעצמו הוא חיובי שכ� הוא יוצר נזילות אצל מלווי� ומפזר סיכוני� ולכ� 

יש ליצור מחויבויות גדולות יותר ולאור� זמ� , ע� זאת. לא נראה כי יש למנוע אותו

באיגרות ממוש� יותר של מלווי� כלפי הגורמי� המאגחי� וכלפי המשקיעי� הסופיי� 

כמו כ� יש להטיל על המאגחי� אחריות רבה יותר כלפי המשקיעי� הסופיי� . החוב

  .באופ� שיגרו� לה� לבדוק בצורה קפדנית יותר את מאגרי המשכנתאות שה� רוכשי�

  ישראלהשלכות ל. ט

; ודאי? הא� נית� ללמוד משהו מהמשבר בשוק המשכנתאות האמריקני ביחס לישראל

בחלק הנוכחי אעבור אחד . הבדלי� המשמעותיי� בי� השווקי�אלא שיש לעמוד על ה

אבח� עד כמה מאפייני . הברית� לאחד על חמשת הכשלי� שאפיינתי לעיל ביחס לארצות

אתייחס לשאלה עד כמה עצ� . השוק שאפשרו את הכשלי� מתקיימי� בישראל

 לבסו�.  כבר מיתנה את השפעת הכשלי� בישראל2007התרחשותו של המשבר בשנת 
הברית בעקבות המשבר והצעותיי במאמר � אתייחס לשאלה א� רגולציה חדשה בארצות

  . הברית ישימי� ג� ביחס לישראל�ביחס לארצות

 רוב� המכריע ה� בנקי� המתמחי� 69. כתשעה–בישראל מספר המלווי� הוא קט� 

רק לאחרונה החלו להיכנס לשוק זה . בנות של בנקי� מסחריי�� במשכנתאות או חברות

ארבעת הבנקי� הגדולי� למשכנתאות : מאוד השוק ריכוזי. ות ביטוח ופיננסי�חבר

 מבנה שוק 70. ונטע� כי רמת התחרותיות בשוק זה נמוכה86%�מחזיקי� בנתח שוק של כ

 
 Ron Harris, Recourse and Non-Recourse :לדיו� ראשוני בשאלה מורכבת זו ראו טיוטת מאמרי  68

Mortgages: Foreclosure, Bankruptcy, Policy, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1591524 

) �   .)10.4.2010נצפה לאחרונה בתארי

דיסקונט , )משכ�(פועלי� , לאומי משכנתאות, טפחות�מזרחי: מלווי המשכנתאות בישראל ה�  69

וכלל מימו� , בנק ירושלי�, בנק איגוד, בנק מרכנתיל, הבנק הבינלאומי למשכנתאות, משכנתאות

  . יחיד הפועל באר� למת� משכנתאותהבנקאי �חו�הגו� ה –משכנתאות 

ז חו הא, אחריו בנק לאומי משכנתאות;34.4% –השוק הגדול ביותר טפחות אוחז בנתח �בנק מזרחי  70

 הבנק הרביעי ;17.9%ע� נתח שוק של ) משכ�(פועלי� הבנק  – במקו� השלישי ;24.45%בנתח של 
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העיסוק בתיוו� משכנתאות בישראל נמצא . זה שונה דרסטית ממבנה השוק האמריקני

ה� . ותי ליווי וייעו� בנטילת משכנתאותרק חברות ספורות מציעות ללווי� שיר. בחיתוליו
אינ� מציגות את עצמ� כמתווכות ולמרות זאת חלק� מבטיחות כי ישיגו שיעורי ריבית 

חברות הייעו� גובות . נמוכי� יותר באמצעות פנייה קבוצתית לבנקי� או עריכת מכרזי�

יותר בקרב פנייה לחברות כאלו נפוצה . עמלה גלויה המרתיעה לווי� פוטנציאליי� רבי�

בעיקר עולי� שיכולת� להבי� את המוצרי� ואת הדרישות , קבוצות אוכלוסייה חלשות

, בשוק של מחזור המשכנתאות הצליחו המתווכי� יותר. בשוק המשכנתאות נמוכה מאוד

משו� שפנו באופ� אקטיבי ללווי� ותיקי� שלא שקלו מחזור והציעו לה� חיסכו� כספי 

.  מקוזזת מהחיסכו� ואינה יוצאת בפועל מכיס הלווהכשעמלת המתוו�, ניכר בהחזר

 סביר כי 71. מהמשכנתאות מנוהלות בסיוע מתווכי�7%�6%גורמי� בשוק טועני� כי רק 

, בעיקר א� התחרותיות תגבר –ימשי� לגדול , הנמצא במגמת גידול, היק� מעורבות�
ת ריביות מורכבות המוצרי� תגדל והאפשרויות לחיסכו� באמצעות מחזור בשל יריד

החשש שמתווכי� ייהפכו לשחקני� מרכזיי� בישראל כפי שה� , אול�. תגדל

ושכתוצאה מכ� יושחתו התמריצי� ולווי� ומלווי� יובלו להתקשרות , הברית� בארצות

 חשש זה אינו רלוונטי לישראל בהיק� שבו הוא מתקיי� –בעסקאות משכנתה לא יעילות 

הברית � פי� קטני� בהרבה מאלה שבארצותג� תיוו� בהיק, ע� זאת. הברית� בארצות

דרישת הו� , לכ� ראוי לשקול להנהיג בישראל רישוי מתווכי�. ראוי למיסוד ולרגולציה

חובות גילוי של העמלות שהמתווכי� מקבלי� מכל הגורמי� , מינימלי מחברות תיוו�

  . והטלת חובות אמו� על המתווכי� כלפי הלווי�

. זר התחלתי נמו� שנועדו לפתות את הלווי�כבר יש בישראל מוצרי� בעלי הח
ובחלק� ההחזר , מוצעות הלוואות גישור והלוואות בלו� שבחלק� אי� החזר חודשי כלל

. החודשי הוא של ריבית בלבד ויש להחזיר את הקר� במלואה בסו� תקופת ההלוואה

 אי� שבה, (grace period)" תקופת חסד"חלק מהבנקי� למשכנתאות מציעי� הלוואות ע� 

 בעשור האחרו� 72.צור� להתחיל בהחזר ההלוואה ע� תחילתה של תקופת ההלוואה

 
הנתוני� לקוחי� מנתוני בנק ישראל למחצית . 10.3%בנק דיסקונט משכנתאות ע� נתח שוק של הוא 

" מיחזורי המשכנתאות הוכפלו: 2009צית סיכו� מח"ר א עיר� פלהרחבה ראו ג�. 2009הראשונה של 

Ò·ÂÏ‚ 13.9.2009, www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000497710&fid=607;  להרחבה

החקירה הפרלמנטרית בעניי� עמלות מידת התחרותיות בשוק הבנקאות בישראל ראו ועדת על 

  .www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/bank_inq.pdf )2007( 10 'עמב ,הבנקי�

כמה יעלה לכ� לשכור את שירותיה של חברה לייעו� ? עומדי� לקנות דירה"אפרת אהרוני   71

 /Ò·ÂÏ‚ 21.4.2009, www.globes.co.il"  טיפי� לשימוש נכו� במשכנתא5 וג� – משכנתאות
news/article.aspx?did=1000443587 .  

 .www.bankjerusalem.co.il/showContentבלו� וגרייס ראו לדוגמאות למשכנתאות בתנאי   72
php?pid=54&mid=94 .  
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 אלו הלוואות שבה� הריבית 73.שיעור המשכנתאות בריבית משתנה נתו� במגמת עלייה

בנקי� . צמודה לעוג� חיצוני כגו� ריבית הפריי� בישראל או ריבית הליבור הדולרית

כה יותר מזו שה� דורשי� בהלוואות משכנתה מוכני� להציע הלוואות כאלו בריבית נמו
וזאת בשל הסיכו� הנמו� יותר שה� נוטלי� בחשיפה לתנודות של שערי , לטווח ארו�

 בעיקר א� הוא לווה בתקופות שבה� הריבית נמוכה – הלווה נוטל סיכו� 74.ריבית בעתיד

ראינו שיש .  לעלייה עתידית בשיעור הריבית ובגובה ההחזר החודשי–יחסית 

לעתי� כדאי לבנקי� . ושמתפתחי� בישראל מסלולי� המציעי� החזר התחלתי נמו�

לעתי� כשלי ; ות כאלו ג� א� לא ייפרעו במלוא�אלמשכנתאות לעודד נטילת משכנת

ההחזר � שוק כגו� בעיות נציג יביאו בנקי� להציע משכנתאות כאלו ג� במצבי� שבה� אי

התערבות שתחייב , הברית� כמו בארצות,על כ� ראוי לשקול בישראל. יוצר הפסד לבנק

מלווי� להציג גילוי נאות בפני לווי� פוטנציאליי� ביחס לסיכוני� הגלומי� בהלוואות 

יתכ� שעל הגילוי לכלול מידע על שיעורי . שהחזר� ההתחלתי נמו� מהחזר� בהמש�
לוי ייתכ� שבצד הגי; חדלות הפירעו� ועל פינוי מהבית של לווי� בכל סוגי המשכנתאות

יש ג� לשקול איסור על הצעות ושיווק הלוואות ע� תשלומי� . ראוי שתופיע הזהרה

  .  של הלווי��נמוכי� ונדחי� שכל מטרת� ניצול קשיי� קוגניטיביי

למיטב . 2007�אחוז ההלוואה משווי הנכס היה במגמת עלייה לפני המשבר שהחל ב

 בנק ישראל 75.95%ואפילו  90%של  LTV ידיעתי כבר ניתנו משכנתאות באחוזי מימו�

לא הגביל בהנחיותיו את אחוזי המימו� המותרי� והותיר את ההחלטה בידי הנהלות 

90%� להגדיל את שיעור המימו� ל2001 החשב הכללי התיר לבנקי� בשנת 76.הבנקי� 

 
לנתוני� . 1995 בשנת 16%לעומת , 28% על 2002ות בריבית משתנה עמד בשנת אשיעור המשכנת  73

Â‡˜�·‰ ˙Î¯ÚÓ˙ " החברות המוחזקות של חמשת הבנקי� הגדולי�"בנק ישראל   ראונוספי�

Ï‡¯˘È· , ˙È˙�˘ ‰¯È˜Ò2002 105 ,114) 2003( www.bankisrael.gov.il/deptdata/ 
pikuah/skira02/skira02h.htm .משכנתאות(התפתחות הריבית על הלוואות לדיור " וכ� רא (

 /www.bankisrael.gov.il )28.11.2000,  דוברות והסברה כללית– בנק ישראל( "28.11.2000
press/msgs/975406488/001128a.htm.   

בנק ראו רחוק קבועה לטווח ריבית קבועה לטווח בינוני וריבית ,  שיעורי ריבית משתנהה שללהשווא  74

 מוכוונות שאינ� הלוואות, �6ז לוח: מחירי� – ז  פרק"הבנקאיי� התאגידי� על שוט� מידע"ישראל 

 /www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/shotef בנק ישראל, מגורי� דירת רכישת לש�
heb/chapgh.htm.  

מחקר במסגרת מרכז ( "ניתוח השלכות התיקו� בחוק הוצאה לפועל על שוק המשכנתאות" עמי צדיק  75

 /www.knesset.gov.il/mmm/data )2008 ,9�6 ,המחלקה לפיתוח תקציבי הכנסת, המחקר והמידע
pdf/m02007.pdf.  בעקבות המשבר חל שינוי בשיעור המימו� והיק� עבודת הבנקי� למשכנתאות ע�

משכנתא באיגוד בגובה של עד : בעקבות המשבר"להרחבה ראו אריאל רוזנברג . EMIברת הביטוח ח

  .Ò·ÂÏ‚ 4.11.2008"  מהנכס בלבד60%

 ,א4 ' סÈÏ‰�Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ÌÈ˜�·‰ 451�1  )"11/06] (15[תקי�  בנקאי ניהול,  הלוואות דיורמת�"  76

www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/nihul_takin/451.pdf .  
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 עליית אחוזי המימו� לוותה בהופעה של חברה לביטוח כנגד 77.בכפו� לביטוח משכנתה

 בחלק מהמקרי� התנו AIG.(78 מבית EMIחברת (הלוואת המשכנתה חדלות פירעו� של 
נוס� על ביטוח נכס (הבנקי� מת� אחוז מימו� גבוה ברכישת ביטוח לחדלות פירעו� 

ג� את פרמיית  –נוס� על ההחזר החודשי  –כ� שהלווה נדרש לממ� , )וביטוח חיי�

 מימו� גבוהי� מאז פרו� המשבר הבנקי� פחות מתירניי� בהענקת אחוזי. הביטוח

 ובאחוזי –ומאיד� גיסא נראה שה� דורשי� רכישת ביטוח לחדלות פירעו� ג� מלקוחות 

בהיבטי� אלו צעד שוק המשכנתאות בישראל בעקבות . שלא נדרשו בעבר –פירעו� 

ראוי לעקוב בישראל אחרי השאלה א� הרגולטורי� . השוק האמריקני וג� נסוג בעקבותיו

תערב בהיבט אחוז המימו� של העסקה באופ� ישיר או בעזרת הברית יחליטו לה� בארצות

עד כמה בנקי� יקבעו מדיניות עצמית של הורדת אחוזי מימו� ועד , כללי הלימות הו�

יתאושש מהכרסו� שחל בנתח השוק שלו אל ) PMI(כמה שוק הביטוח לחדלות הפירעו� 
  .מול חברות המשכנתה השנייה בשני� שלפני המשבר

בכ� שונה המצב בישראל . תה למגורי� בישראל ה� מסוג ריקורסהלוואות המשכנ

אפשר לאכו� משכנתאות מסוג ריקורס �שבחלק ממדינותיה אי, הברית� מהמצב בארצות

. ריקורס�ובאופ� מעשי נהוגות בה� הלוואות נו�, כלפי נכסי החייבי� והכנסותיה�

הברית �ארצותכתוצאה מכ� לא מתפתחת בישראל התופעה שהתפתחה באות� מדינות ב

ידי לווי� כשער� הדירות ירד וההו� העצמי שלה� בדירה נהפ� �  נטישת דירות על–

. הברית� ג� דיני פשיטת הרגל בישראל שוני� מאוד מאלו שבארצות. לשלילי

. הברית הליכי פשיטת הרגל מהירי� וזולי� ונית� לקבל הפטר באופ� קל� בארצות

. מספר הפוני� אליה� נמו� מאוד. ומסורבלי�יקרי� , בישראל הליכי פשיטת הרגל אטיי�

האפשרות להגיע באמצעות� להפטר של יתרת חוב המשכנתה לאחר פינוי ומימוש דירת 

דיני פשיטת הרגל בישראל מעצימי� את אפקט האחריות האישית . המגורי� היא מוגבלת

. מאיד� גיסא התפתחה בישראל הדרישה לדיור חלו�. של החייב שבהלוואות הריקורס

כדבר .  לחוק ההוצאה לפועל דרישה זו הייתה בעיקרה דיספוזיטיבית29עד לתיקו� 

אול� אחד החידושי� החשובי� ; שבשגרה הכתיבו נותני משכנתאות ללווי� ויתור עליה

היה תיקו� סעי� הדיור החלו� בחוק באופ� , 2008שהתקבל בשנת ,  לחוק29של תיקו� 

� לאחר התיקו� אמנ� מלווי� יכולי� לנסות  לכ79.ההופ� את הדיור החלו� למנדטורי

 
שר האוצר אישר את הוראות החשב הכללי לביצוע : שקלול שוק המשכנתאות, הודעה לעיתונות"  77

 ). Â‡‰ ¯˘ ˙ÂÈÁ�‰) 12.3.2001ˆ¯ " מער� הנכס החדש90%גרירת הלוואות לדיור עד ל 
לעומת .  משווי הבית�80% הביטוח מכסה רק את פירעו� יתרת המשכנתה שמעבר להברית�ארצותב  78

  .הביתשל שווי ה הביטוח חל על מלוא בישראל, זאת

קובע כי , 507ח " ס,�1967ז" התשכ, לחוק ההוצאה לפועל38'  המתק� את ס,29 לתיקו� 21' ס  79

 דירת מגורי� לשכור לחייב המאפשר בסכו� יהיה החלו� הסידור שווי"בנסיבות המפורטות בו 

 18 על תעלה שלא תקופה מש�ל הגרי� עמו משפחתו ובני החייב צורכי את התואמת מגוריו באזור

 ".חודשי�
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א� עליה� לממ� דיור חלו� , להיפרע מתו� נכסי� פרטיי� והכנסות עתידיות של חייבי�

 עובדה המשפיעה על התחשיבי� של שני הצדדי� עובר להחלטה על פינוי או –לחייבי� 

שיוצרות המחוקק והרגולטור הישראלי אינ� צריכי� להתמודד ע� התסבוכות . על נטישה

אול� עליה� לשקול א� לא ראוי לנסות , ריקורס ביחס לדירות מגורי�� הלוואות נו�

. ריקורס�להביא למצב שבו יוצעו בשוק לא רק הלוואות ריקורס אלא ג� הלוואות נו�

היצע של שני סוגי ההלוואות יכול לאפשר ללווי� לבחור את הסוג המתאי� לה� בהתא� 

 להערכת� את ההסתברות שיהיו חדלי פירעו� ובהתא� בהתא�, לרמת הסיכו� המועדפת

   80.לרצונ� לרכוש אופציה להעברת הבית למלווה תמורת יתרת ההלוואה

ר הרשות לניירות ער� וראש רשות " מינו יו2003בינואר . האיגוח טר� נקלט בישראל

 בנכסי� מגובות חוב אגרות להנפקת הנוגעי� היבטי� לבחינת ועדהוה"המסי� את 

ההמלצות נועדו לאפשר יצירת שוק . 2005את המלצתה ביוני ועדה הגישה וה. )"חאיגו(

ידי הסרת חסמי� ויצירת ודאויות בהיבטי� של דיני המחאת � לאיגוח משכנתאות על

 אילו יושמו המלצות 81.תאגידי� וניירות ער�, בנקאות, חשבונאות, מסי�, זכויות ומשכו�

 מוצא את שוק המשכנתאות 2007תפתח מאז אלו כי אז היה המשבר הכלכלי העולמי שה

ייתכ� שכמה מהכשלי� הנובעי� מאיגוח שהוזכרו . הישראלי בשלבי כניסה של איגוח

אלא שהיישו� האטי מנע את , הברית�לעיל היו מופיעי� ג� בישראל בדומה לארצות

השאלה המונחת עכשיו לפתח� של . הצור� להתמודד ע� כשלי� כאלה בישראל

מחוקקי� בישראל היא כיצד לקד� את האיגוח כ� שהתועלות הצפויות הרגולטורי� וה

 .הברית לא יכו בישראל�ממנו יושגו והכשלי� שהתפתחו בארצות
הברית צפויי� �הכשלי� והמשברי� שכבר התרחשו בארצות, חלק מההתפתחויות

. הברית� להתרחש בישראל בעתיד וחלק� לא יתרחשו בישראל בשל המשבר בארצות

הברית �דיו� בישראל צרי� להיעשות תו� מודעות לתהליכי� ולכשלי� בארצותכל , לפיכ�

  .במוצרי המשכנתה ובמשפט, בשחקני�, א� ג� תו� מודעות להבדלי� במבנה השוק –

  אחרית דבר. י

, בבנקי� להשקעות, הפניה של מרב תשומת הלב לכשלי� במעלה שרשרת המזו�

ופי� שהיו אמורי� לבצע רגולציה של בסוכנויות הדירוג ובג, בחברות ביטוח האשראי

הרכישות , פשיטות הרגל, חשוב כמוב� לבחו� ג� את הכשלי�. פעילות� תהיה מוטעית

ההרואיות ובעלות הנרא�ת התקשורתית הבולטת , באישו� לילה ותכניות הסיוע העצומות
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, ע� זאת אי� להזניח את שוק המשכנתאות; של הסקטור הפיננסי שמרכזו בוול סטריט

מבחינת היקפו הכלכלי והשפעתו על חיי הפרט ועל הלכידות החברתית והמעורבות ש
אי� ספק שחלק . חשיבותו בכל חברה מפותחת היא עצומה, הפוליטית של אזרחי�

מהתנאי� המוקדמי� והפיתויי� שהובילו למשבר בשוק המשכנתאות קשורי� לתהליכי� 

יבית ולעידוד הבעלות על בתי למשל לגובה הר, כלכליי� ולמדיניות ממשלתית� מאקרו

המשבר הרחב והעמוק בשוק המשכנתאות מלמד שבסופו של דבר , אול�. מגורי�

  .גורמי� כלליי� אלה תורגמו לכשלי� ספציפיי� וניתני� לזיהוי בשוק המשכנתאות עצמו

אי� לטעות ולחשוב כי המשבר בשוק המשכנתאות מתמקד ומתמצה בפלח 

 –חלק� . תחתי מופיעי� בכל פלחי שוק המשכנתאותחמשת הכשלי� שני. פריי�� הסאב

משכנתה שנייה והפניה להלוואות בעלות החזר התחלתי נמו� וריבית , אחוז מימו� גבוה

אול� ה� מופיעי� ג� אצל לווי� עמידי� , פריי��  נפו� יותר בקרב לווי הסאב–משתנה 
הוביל לנטישת ההפרדה הנכסית הבעייתית שעלולה ל,  השפעת המתווכי�–חלק� . יותר

  .פריי��  חלי� במידה כמעט שווה על לווי הפריי� והסאב–בתי� והשפעות האיגוח 

אי� ג� לטעות ולחשוב כי הבעיה המרכזית של שוק המשכנתאות הייתה היעדר 

אמנ� כמה מהפעילויות העסקיות במעלה שרשרת המזו� היו תחת רגולציה . רגולציה

אבל לא זה היה המצב בתחתית שרשרת , ותדלילה מאוד או כוונו לפרצות רגולטורי

המדינה הייתה מעורבת באופ� אינטנסיבי בשוק המשכנתאות באמצעות שורה של . המזו�

חקיקת מג� מפותחת ללווי� ומדיניות של עידוד הלוואות באמצעות , רשויות רגולטוריות

ה לא הרגולצי. הכשלי� התפתחו למרות הסביבה הרגולטורית הצפופה. ערבויות ואיגוח

את השינויי� בסביבה שבה תפקד שוק זה , זיהתה נכו� את השינויי� בשוק המשכנתאות
הרגולציה חייבה מת� שפע של מידע ללווי , למשל, כ�. ואת הכשלי� המתפתחי�

המשכנתאות אול� לא התמודדה ע� הקשיי� של לווי� לעבד מידע זה ולא מנעה יצירת 

על א� שהייתה רגולציה של מלווי : גמה נוספתדו. הלוואות שניצלו הטיות קוגניטיביות

, שנהפכו לכה מרכזיי� בשוק, המשכנתאות לא הייתה רגולציה של מתווכי המשכנתאות

חובות גילוי עליה� לא הייתה רגולציה של רישוי הו� מינימלי של מתווכי� ולא הוטלו 

הזהרה אול� ביחס למרבית הכשלי� הופיעו לפני המשבר קריאות . ונאמנות כלפי הלווי�

בחלק מהמקרי� זיהו הרשויות הרגולטוריות כשלי� . אלו היו בודדות והודרו לשוליי�

א� לא זכו בתמיכה פוליטית מספקת ולא הצליחו להתגבר על ההתנגדות של קבוצות 

  .האינטרס שנהנו מהכשלי�
זיהוי וניתוח הכשלי� בשוק המשכנתאות ערב קריסתו יכול לאפשר לנו להבי� טוב 

אי� מתפתחי� כשלי� מסוגי� אלה בעסקאות לכאורה בטוחות ופשוטות כעסקת יותר 

ללא זיהוי קשרי הגומלי� בי� הכשלי� קשה . ואי� ה� מעצימי� זה את זה, המשכנתה

קשרי הגומלי� בי� הכשלי� . להבי� את תרומתו המלאה של כל אחד מהכשלי� למשבר

צגתי כמה מקשרי הגומלי� במהל� ה. עובדי� אחרת ביחס לתוצאות סופיות שונות זו מזו

האפשרות של הפירמה המלווה להעניק . להל� אציג קשרי גומלי� נוספי�; המאמר
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הועצמה , בהתחשב בגובה הריבית והסתברות הכישלו�, הלוואה מסוכנת מדי מבחינתה

ידי יכולתו של המתוו� לגרו� למלווה לאשר את ההלוואה באמצעות זיהוי פרצות � על

ידי בעיות נציג בי� מנהלי הפירמה המלווה � היא הועצמה עוד יותר על.בכללי האישור
שגרמו למנהלי� לאשר הלוואות שלא היה נכו� לאשר� מנקודת , לבעלי המניות בה

היא הועצמה פע� שלישית בשל היכולת של הפירמה המלווה . המבט של בעלי המניות

. סיכו� יתומחר במלואולהעביר את הסיכו� באמצעות איגוח למשקיעי� אחרי� בלי שה

או מסוכנת מדי , האפשרות שלווה יתקשר בהלוואה שהיא יקרה יחסית לאלטרנטיבות

ידי � הועצמה על, מבחינת ההסתברות לחדלות פירעו� ועלויות חדלות הפירעו� והפינוי

היכולת של , פערי המידע בינו לבי� המתוו� והמלווה,  של הלווהתההטיות הקוגניטיביו

ובשל כ� שנמנע ממנו להקצות את ,  לנצל את ההטיות ואת פערי המידעשני האחרוני�

 לקוד 7שינוי כללי הכניסה לפרק מלוא הכנסותיו הפנויות לטובת החזר המשכנתה עקב 

 האפשרות שלווי� יחליטו על פשיטת רגל לא 82.פשיטת הרגל ולהפטר בפשיטת רגל
כאשר נוצר , ואת המשכנתהיעזבו את דירותיה� בלי לפרוע את הלו:  כלומר–פורמלית 

ידי האפשרות להגיע למימו� מלא מצד המלווי� � הועצמה על –לה� הו� שלילי בדירה 

ידי העידוד מצד מתווכי� � על, ללא סיכו� הו� עצמי באמצעות ביטוח או משכנתה שנייה

ידי התיקו� �על, ריקורס של ההלוואה�ידי מבנה הנו��על, ומלווי� שניי� להגיע למצב זה

ידי � ועל, ידי פשיטת רגל פורמלית� פשיטת הרגל שמנע מה� לזכות ביתרונות עללקוד 

האיגוח שהוציא את המלווה המקורי מהתמונה ויצר ניתוק בי� המממ� הסופי ללווה 

עדיי� אי� . באופ� שמנע משא ומת� מחודש על תנאי המשכנתה כדי למנוע נטישת דירות

התרחשות של כל אחת משלוש התופעות לנו נתוני� אמפיריי� מבוססי� ביחס להיק� ה

המוזכרות בפסקה זו ולכ� עדיי� קשה להערי� אלו משרשראות קשרי הגומלי� היא 
  .משמעותית יותר

זיהוי וניתוח של הכשלי� ושל קשרי הגומלי� ביניה� הוא ג� שלב בדר� להצעות 

. תיקו�מאמר זה לא ד� במפורט בתיקוני� האפשריי� ולא הציג הצעה סדורה ל. לתיקונ�

  .באחרית דבר זו התייחסתי באופ� קצר וראשוני לכיווני� אפשריי�

 
82  11 U.S.C §727 (2005) .  




