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תקציר מנהלים
גו( פיננסי הנות ,מלווה ומשקיע כספי חשו( לסיכוני פיננסיי רבי .חלק מסיכוני אלו,
דוגמת סיכוני מימו ואשראי ,ריבית או סיכוני שוק ,ידועי מזה כבר בעול הכלכלה ,והביאו
לפיתוח מערכות יעילות לניהול ,הערכת וצמצומ .ואול לאחרונה ,בינות לסיכוני ידועי
אלו ,הולכת ומתחזקת ההכרה בסוג נוס( של סיכוני – סיכוני סביבתיי .הללו ,על א(
השלכותיה המשמעותיות והסיכוני הפיננסיי הנלווי אליה ,לא זוכי עד כה להתייחסות
מספקת של הגופי הבנקאיי והפיננסי בישראל.
בעול הבינו כי ג נושא הפגיעה בסביבה מהווה מרכיב משמעותי במגוו הסיכוני הקיימי וכי
ללא התחשבות בסיכוני סביבתיי במכלול השיקולי לפני מת הלוואה ,מימו או השקעה לא
ימלאו מנהלי הגופי הפיננסיי את תפקיד נאמנה ולא יעמדו בר( האחריות המקצועית
הנדרשת מה.
בדוח זה נבקש להצביע על המגמות העולמיות בניהול סיכוני סביבתיי ,על הרציונל הכלכלי
המחייב התייחסות מהותית לסיכוני אלו ,ועל החובה המונחת על כתפי דירקטורי ומנהלי
בבנקי ישראלי להטמיע מערכות לניהול סיכוני סביבתיי כחלק בלתי נפרד מהתנהלות
בנקאית ראויה .כמו כ ,נבח את ההתפתחויות המשפטיות והציבוריות המקומיות המביאות
להעצמת הסיכוני הסביבתיי ואשר אינ מותירות עוד מקו לספק באשר לצור %להתייחסות
מעמיקה של המערכת הבנקאית אליה.
מבי היוזמות העולמיות החשובות בנושא זה אנו מצביעי על ה"הצהרה של מוסדות פיננסיי
בדבר סביבה ופיתוח ברקיימא" ) ,UNEP FIתיקו אחרו מאי  – (1997יוזמה מבית האו"
המכירה במחויבות של גופי פיננסיי לעקרונות פיתוח בר קיימא ,וכ על "עקרונות המשווה"
) ,(Equator Principlesסדרת עקרונות פיננסיי ,המאומצי בצורה וולונטרית על ידי בנקי
ברחבי העול במטרה לשפר ניהול והערכת סיכוני סביבתיי במימו פרויקטי .נדגי כיצד
בארצות הברית ובארצות האיחוד האירופי מובילי הבנקי המרכזיי תכניות לניהול סיכוני
סביבתיי בבנקי ,וא( מסייעי לבנקי מקומיי בפיתוח כלי על מנת להוציא לפועל תכניות
שכאלה.
בישראל ,למרות הערכת הסיכוני המורכבת שנוקטי גורמי המימו הפיננסי ,לא נשקלי
בכובד ראש שיקולי סביבתיי .במסמ %זה ננתח כיצד התעלמות זאת הובילה להפסדי ניכרי
במקרה המתואר של תעשיות אלקטרוכימיות ,כאשר ההתחייבויות לבנקי הגדולי )לאומי,
פועלי ודיסקונט( נאמדו בלא פחות מ  245מליו  0בעת סגירת המפעל .לא זו בלבד שהבנקי
טר ראו החזר של השקעת זו ,אלא ה א( נתבקשו לממ חלק מפעולות פינוי החומרי
המסוכני משטח המפעל .עמדת היוע" המשפטי לממשלה היתה כי בעלי השעבוד )וביניה
הבנקי( נושאי באחריות הפיננסית לניקוי הקרקע במפעל.
לבסו( ,נציע במסמ %זה מסגרת ראויה לניהול סיכוני סביבתיי בבנקי ומוסדות פיננסיי.
תכנית לניהול סיכוני סביבתיי צריכה להיות מותאמת לארגו ולאופי פעילותו .אנו סבורי כי
ראוי שגורמי המפקחי על המערכת הבנקאית באר" ,ביניה בנק ישראל והמפקח על הבנקי,
יתנו גושפנקא מחייבת להנחיות ו/או לכללי הנדרשי לניהול הסיכוני הסביבתיי .אנו תקווה
כי ראשי המערכת הבנקאית באר" ירימו כפפה זו ,המשמשת כבר רבות מהמדינות המתוקנות
בעול ,ויצעידו את הבנקאות הישראלית צעד נוס( קדימה.
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למה הסיכון הסביבתי רלוונטי לאחריות פיננסית?
לפיתוח כלכלי השפעה בלתי נמנעת על הסביבה בה אנו חיי ופועלי וא( ההיפ %נכו הוא –
לאיכותה של הסביבה ,לקצב חידושה ולמצבה יש השפעה מהותית על הפיתוח הכלכלי והחברתי
ועל כלל הפעולות האנושיות ,לרבות כאלו שאנו נוטי לתייג כ"פיננסיות גרידא" על פי עקרונות
הכלכלה הניאו קלאסית.
פיתוח מוא" ובלתי מושכל עלול להביא לפגיעה קשה ובלתי הפיכה בסביבה ,בבריאות הציבור,
במשאבי הטבע ובאינטרסי של הדור שלנו ושל הדורות הבאי ג יחד .הצור %לאז בי הצור%
החברתי בקידמה ופיתוח ,לבי הפגיעה בסביבה הנגזרת ממנה לעיתי ,הביא לגיבוש תפיסה
חדשה המשלבת בי פיתוח כיו לבי צרכי החברה והסביבה בהווה ובעתיד .המושג "פיתוח בר
קיימא" בא לבטא השקפה חדשה זו ,ומשמעו פיתוח העונה על צורכי הדור הנוכחי מבלי להתפשר
על יכולת של הדורות הבאי לענות על צורכיה.
כל הגופי העסקיי הלוקחי חלק בפיתוח הכלכלי ,זקוקי בעיד המודרני למימו כספי של
פעילות ,ופוני לש כ %לגורמי פיננסיי שוני דוגמת בנקי ובתי השקעות .יוצא מכ ,%שיש
לגופי הפיננסיי חלק משמעותי בפיתוח בר קיימא ולמעשה על פיה יישק דבר .ואול לצד
הכוח עומדת החובה להפעיל שיקול דעת ומדיניות ראויה בכל הנוגע להיבטי סביבתיי של
הפעילות העסקית במשק .מבלי ליטול אחריות זו ,מועלי למעשה הבנקי בחובת האמו שלה
כלפי לקוחותיה וכושלי במילוי התפקיד הפיננסי והחברתי רב המשקל המוטל על כתפיה.
כפי שנראה בדוח שלהל ,לצד האחריות של הגופי הפיננסיי בהקשר הסביבתי ,הולכת וגוברת
ג חשיפת הפיננסית האפשרית לסיכוני אלו ,חשיפה שיכולה להיגר ה בשל אבד השקעות
והלוואות בשל הזיהו הסביבתי וה בשל ראיית כאחראי בפני עצמ לזיהו סביבתי .אשר על
כ ,הערכת הסיכוני הסביבתיי וניהול הנכו מהווי כיו חלק בלתי נפרד מהתנהלות
אחראית של גופי פיננסיי.
על מנת שלא למעול בתפקיד ,על כלל הגורמי הנושאי באחריות להתנהלות התקינה של
הבנקי ,בנק ישראל מחד ומאיד) דירקטורי ומנהלי בבנקי השוני ,לפעול באופ מיידי
להטמעת מערכות לניהול סיכוני סביבתיי ,ה בעת הערכת אשראי ,ה בעת בחינת השקעות
כספיות וה בעת מימו פרויקטי.

סיכונים סביבתיים הם סיכונים פיננסיים
א בעבר נדמה היה כי היחס היחיד בי איכות הסביבה לבי כס( מתמצה בכ %ששמירה על איכות
הסביבה דורשת השקעת כס( ,הרי שכיו ידוע כי מערכת היחסי בי השניי הדדית ומורכבת
בהרבה ,בה האחד נדרש למע השנייה ולהיפ.%
הצד הראשו של המשוואה ,המכיר בצור %במשאבי כלכליי לש הגנה על הסביבה ,נראה ברור,
ובלבד שאנו מסכימי על כ %שתעשייה בת קיימא ושמירה על הסביבה הינ ערכי רצויי שיש
לשאו( להשגת ולפעול מתו %זיקה אליה .צידה השני ,לעומת זאת ,אינו תלוי כלל ועיקר בעול
הערכי הפנימי שלנו .בהסתכלות כלכלית פשוטה ,כל התעלמות מהסביבה משמעה מעילה של
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הגופי המממני בתפקיד וחמור מכ – %מעילה באמו הלקוחות בה וחשיפת לסיכוני
פיננסיי סביבתיי.
סיכוני סביבתיי הינ למעשה סיכוני פיננסיי הנובעי ,בי השאר ,ג מגרימת זיהו
סביבתי .סיכוני אלו יכולי להתגל בצורות רבות ,בי א כתוצאה מהפרת החוק המביאה
להטלת קנסות משמעותיי ,בי א כחשיפה לתביעות ענק של נפגעי זיהו ו/או ארגוני
סביבתיי כנגד הגור הממומ ,כמו ג כנגד הגור המממ ,ובי א בפגיעה ברווחיות החברה
ובמוניטי שלה עקב עמדות ציבוריות וחוסר עמידה בתנאי הסביבתיי הבסיסיי הנדרשי על
ידי גופי בינלאומיי .סיכוני סביבתיי באי לביטוי ג בהשקעה ובמימו אשראי לגופי
עסקיי בעלי פוטנציאל זיהו ופגיעה בסביבה .בנוס( ,לסיכוני הסביבתיי השלכות חברתיות
הנובעות מסיכוני תעסוקתיי של העובדי במגזרי מסוכני ,דוגמת תעשיות כימיות.

מעגלי אחריות סביבתית
מצב דברי זה מחייב את כל הגורמי ,העסקיי והפיננסיי ג יחד ,לנקוט באחריות סביבתית.
משמעותה של אחריות זו היא לפעול לצמצו ואיו הפגיעה בסביבה .פגיעה זו עלולה לנבוע
מנקיטת פעולה בעבר שהינה בעלת השפעה חוזרת שלילית על הסביבה ,הנושאת בעלויות
סביבתיות בהווה ,או התחייבות ,אשר יוצאת אל הפועל מכוח דרישות חוקיות או על פי תביעה על
נזק שנגר לעובדי ,צרכני וכדומה ,כתוצאה מ הפעולה הנ"ל.
נית לזהות מעגלי שוני של פעילויות המשפיעות על הסביבה ,הנבדלי האחד מ השני במידת
ההשפעה ומידת הקשר .במעגל הראשו נזהה את הגופי שלפעילות השלכה ישירה ומיידית על
הסביבה .גופי אלו ,ביניה נית למנות מפעלי תעשייה ,תחנות כוח ועוד ,מהווי לא פע את
המוקד המקובל לפעילות לקידו נושאי סביבתיי – מלחמה בזיהו הנוצר עקב פעילות,
קידו נורמות סביבתיות ראויות ועוד .המעגלי המשניי ,שלאחרונה רואי בה קרובי יותר
לחברי המעגל הראשו ,כוללי בתוכ את הגופי התומכי בפעילות של גופי מ המעגל
הראשו .נית לומר כי הגופי הפיננסיי – בנקי ,קרנות ,בתי השקעות ועוד יושבי במעגל
הקרוב ביותר מבי המעגלי המשניי ויכולי להשפיע בצורה ניכרת על מדיניותו והשפעתו
הסביבתית של המעגל הראשו.
התעלמות מ האחריות הסביבתית המובנית שבפעילות הגופי הפיננסיי עלולה להוביל לחשיפה
משמעותית לסיכוני פיננסיי כאמור ,מה ישירי ומה עקיפי )ראה להל( .בכ %מסתכ
הבנק עצמו בפגיעה משמעותית ,הוא חוש( את לקוחותיו ומשקיעיו לפגיעה בנכסיה ולמעשה
בכ %מתערערת היציבות הפיננסית במשק כולו.
סיכו פיננסי ישיר מקורו בחקיקה סביבתית – למשל ,הפוטנציאל של המלווה להיהפ %לאחראי
לניקוי זיהו שנגר על ידי הלווה/הלקוח .סיכו פיננסי עקי -נוצר בעקבות עלויות פוטנציאליות
הנובעות מ הצור %לעמוד בדרישות חוקתיות סביבתיות ,כמו ג בעקבות פגיעה במוניטי החברה
וברווחיות שלה .במקרי רבי עלולי היבטי אלו לבוא לידי ביטוי בסיכו לתביעות
משמעותיות ולחבויות שיעמדו ליצר ,העלולות לפגוע בהערכת האשראי שלו ) credit
 .(worthinessסיכוני סביבתיי ,ישירי כמו ג עקיפי ,משפיעי וצריכי לבוא לידי ביטוי
ג במדיניות ההשקעות של המוסדות הפיננסיי .השקעות פיננסיות ,כתלות בגדל ,הינ בעצ
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בעלות חלקית בגור עסקי .מנהלי ההשקעות בבנק אינ מתעלמי מסיכוני פיננסיי רבי
בהחלטותיה – סיכוני אשראי ,סיכוני ריבית ועוד; שומה עליה לקחת בחשבו ג סיכוני
סביבתיי.
חשוב להדגיש כי ג במקרי בה סיכוני כגו אלו ניתני לניהול מבחינה פיננסית ונית לבטח
כנגד ,הרי שהפגיעה במוניטי עלולה להיות משמעותית ביותר בהתנהלות ארוכת הטווח של
העסק .זאת ועוד ,ארגוני שלא יצמצמו את הסיכוני הפיננסיי )ביניה ג סביבתיי( ,ייתקלו
בעתיד בסירוב מנומס של חברות ביטוח או במחירי ביטוח מנופחי .הבנק ,בהיותו גור מממ
לארגוני אלה וכ כלקוח של חברות הביטוח ,עלול להיחש -לסיכו פיננסי בא הערכת
האשראי של הלקוח מתדרדרת ,כמו ג לפגיעה במוניטי הבנק עצמו בשל מעורבותו .זאת ועוד,
התעלמות מסיכוני סביבתיי עלולה א -לגרור לפגיעה בדירוג האשראי של המדינה בשוק
העולמי.
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ניהול סיכונים סביבתיים בגופים פיננסיים בעולם
במדינות המתקדמות בעול ניהול סיכוני סביבתיי הפ %זה מכבר להיות נורמה מקובלת
והכרחית לש התנהלות תקינה של בנקי ומוסדות פיננסיי .דבר זה נעשה ה נוכח הסכנה
לאבד את ההשקעה או את סכו ההלוואה בעקבות קריסתו האפשרית של פרויקט בשל אי עמידה
בתנאי סביבתיי ,ואול ג נוכח מגמות הרואות את הבנק ,כתלות במידת מעורבותו בהליכי
קבלת החלטות ,כאחראי פוטנציאלי ישיר לנשיאה בעלויות של ניקוי שטחי מזוהמי וכיו"ב.
דוגמה בולטת למגמה זו נית לראות בארצות הברית ,ש נחקק בשנת  1980חוק ה –CERCLA
)החוק המקי( לאחריות ופיצויי בשל פגיעות בסביבה( ,אשר הקי את ה  ,Superfundקר
שתפקידה לדאוג לניקוי אתרי מזוהמי בהעדרו של אחראי ישיר למפגע .במקביל להלי %הטיפול
וניקוי הקרקע ,נער %חיפוש אחר הגור האחראי ,במטרה לתבוע ממנו את החזר ההוצאה
הכספית .חוק ה  CERCLAקובע ,בי היתר ,רשימת אחראי פוטנציאלי לנשיאה בעלויות
ניקוי שטחי מזוהמי .הגופי האחראי הינ בראש ובראשונה בעלי השטח המזוה ומפעילי
המקו ,ובנוס( ג ספקי ,מובילי וכיוצא באלה.
החוק אמנ אינו רואה במפורש בנקי כנושאי באחריות ,ואול שורה של פסקי די שבאה
בעקבותיו הבהירה כי ככל שהבנק מעורב בהלי) קבלת ההחלטות ,הרי שנית יהיה לראות בו
בעלי ו/או מפעיל של האתר בפועל ,וכנגזרת ,נית לראותו כאחראי לזיהו .פסק די מרכזי
בעניי זה התקבל בארה"ב בשנת  ,1990במקרה של  ,United States v. Fleet Factors Corp.ש
נקבע כי מלווי עלולי להיות אחראי לניקוי הזיהו תחת  CERCLAכתלות במידת ההשפעה
שנשאו עימ על קבלת ההחלטות בחברה.
פסק די זה והשלכותיו עוררו דאגה רבה בקרב גופי פיננסיי בארצות הברית ,שהביאה לניסיו
להגביל את היקפו באמצעות תקנות שפורסמו בשנת  1992על ידי הסוכנות האמריקאית להגנה על
הסביבה ) (EPAואשר דרשו מעורבות גדולה יחסית בתהליכי הניהוליי לש הטלת חבות
כאמור .תקנות אלו בוטלו על ידי בית המשפט בפסק די מאוחר יותרKelley v. Environmental ,
 .Protection Agencyתיקוני חקיקה שנעשו בהמש %ביקשו לתת תוק( משפטי לרוח התקנות,
ולהגדיר מתי מלווה או בנק יהיו פטורי מאחריות .הלכה למעשה ,שאלת מידת המעורבות
שנדרשת לצור %ביסוס חבות בנק בנזקי הסביבתיי שנגרמו על ידי גו( שקיבל ממנו מימו,
נותרה במידה רבה פתוחה .יחד ע זאת נותר עקרו מרכזי ברור – בנק עלול למצוא עצמו אחראי
למימו הטיפול בנזקי סביבתיי ,ובחינת מידת אחריותו תיעשה באופ מהותי ולא פורמאלי.
מגמות אלו אינ ייחודיות לארצות הברית וה מוצאות את ביטוי בשורה של יוזמות ותקדימי
במדינות המערב.

הצהרה של מוסדות פיננסיים בדבר סביבה ופיתוח בר-קיימא
במישור הבינלאומי ,ההכרה העולמית בדבר סיכוני פיננסיי סביבתיי הביאה את ארגו
התכנית הסביבתית של האו" ) ,(UNEPבאמצעות פרויקט "היוזמה הכלכלית" ),(UNEP FI
ובשיתו( ע כ  30בנקי ,לחבר הצהרה של מוסדות פיננסיי בדבר סביבה ופיתוח בר קיימא
)תיקו אחרו מאי  ,(1997הכוללת שורה של התחייבויות שכל מוסד לוקח על עצמו .בפתח
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הדברי מכריזי החתומי על הצהרה זו כי ה "מכירי בכ) שפיתוח בר קיימא הינו באחריות
משותפת של הממשלה ,הסקטור העסקי והסקטור הפרטי" וכי ה "מחויבי לעבודה בשיתו-
פעולה ש סקטורי אלו בתו) המסגרת של מנגנוני שוק לקראת יעדי סביבתיי משותפי".
הצהרת  UNEP FIכוללת שורה של התחייבויות ,מה בעלות אופי הצהרתי ומה בעלות אופי
מעשי קונקרטי ,אות לוקח על עצמו המוסד הפיננסי המצר( את שמו להצהרה .בי התחייבויות
אלו נית למנות ג :הכרה בכ %שזיהוי וכימות סיכוני סביבתיי מהווה חלק מכל הלי %ניהול
סיכוני סביר; מחויבות לעמידה בתקנות מקומיות ובינ"ל; שאיפה לניהול הסביבתי הטוב ביותר,
לרבות חיסכו באנרגיה ,מיחזור וכו'; מחויבות לשיתו( ציבור ולקיו דיאלוג פתוח ע בעלי
עניי; ועוד.
עשרות בנקי כבר צירפו את חתימת לרשימה המכובדת של מוסדות שאימצו את ההצהרה,
לרבות מוסדות בנקאיי מובילי דוגמת Credit ,Barclays Group Plc. ,Bank of America
 ,UBS ,HSBC ,Deutsche Bank AG ,Suisse Groupועוד .עד כה א( בנק ישראלי לא מצא
לנכו לצר( את שמו לחותמי.

עקרונות המשווה
מגמות אלה הביאו ג קבוצה של בנקי גדולי בעול לנסח את עקרונות המשווה ) Equator
 (Principlesבשנת  .2003זוהי סדרה של עקרונות פיננסיי ,המאומצי בצורה וולונטרית על ידי
בנקי ברחבי העול במטרה לשפר ניהול והערכת סיכוני סביבתיי במימו פרויקטי .כאשר
מתקבלת בקשה למימו מסווג הבנק את הסיכו של הפרויקט בהתא להנחיות פנימיות
המבוססות על מדדי הסינו הסביבתיי והחברתיי של ה IFC
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 ,Corporationאחד מחמשת הארגוני המרכיבי את הבנק העולמי .החלוקה לרמות הסיכו
הינה  Aפרויקטי בעלי סיכו גבוה;  Bפרויקטי בעלי סיכו בינוני; ו  Cפרויקטי בעלי
סיכו נמו .%פרויקטי בעלי השפעה משמעותית על הסביבה )מקבוצות  Aו  (Bיידרשו לערו%
תסקיר סביבתי ) (EIA - Environmental Impact Assessmentשיתייחס ,בי השאר ,לדרישות
בהתא לחוקי המדינה ותקנותיה ,אמנות והסכמי רלוונטיי; לפיתוח בר קיימא ושימוש
במשאבי טבע מתחדשי; לשמירה על בריאות הציבור ,על נכסי תרבותיי ,על מגוו מיני,
לרבות זני בסכנת הכחדה ומערכות אקולוגיות רגישות; לשימוש בחומרי מסוכני וסיכוני
אחרי; להשלכות סוציו אקונומיות; לרכישת אדמות ושימוש בקרקע; להשפעות מצטברות של
פרויקטי; לשיתו( גורמי מושפעי בתכנונו ,בחינתו ויישומו של הפרויקט; לשקילת חלופות
אפשריות העדיפות מבחינה סביבתית וחברתית; ליעילות בייצור ,העברה ושימוש באנרגיה;
ולמניעת זיהו וצמצו פסולת ,פיקוח על זיהו )פליטות לאוויר ושפכי( וניהול פסולת מוצקה
וכימית.
עבור פרויקטי בעלי השפעה משמעותית ,נדרש הלווה להכי תוכנית לניהול סביבתי
המושתתת על מסקנות התסקיר .התכנית תתייחס להקלות ,תוכניות פעולה ,ניטור ,ניהול
סיכוני ולוחות זמני .כמו כ יצהיר הלווה על נכונותו להיווע ,%באופ מובנה ,תרבותי וראוי ,ע
קבוצות שיושפעו מ הפרויקט ,לרבות אוכלוסיות וכמלכ"רי מקומיי.
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נכו לינואר  2006אומצו עקרונות המשווה על ידי כ  40בנקי ,מהגדולי בעול ,המממני כ
 80%מכלל הפרויקטי לפיתוח תשתיות בעול .עקרונות המשווה הולכי ותופסי מקו כ'תק
תעשייתי' חדש בתחו .בכל חודש נוספי בנקי חדשי המאמצי את העקרונות הללו
ומפנימי את הסיכוני החברתיי סביבתיי במדיניות.
ביולי  2006עודכנו עקרונות המשווה על פי ההנחיות החברתיות סביבתיות של ה  ,IFCה
מוכלי על מגוו גדול יותר של פרויקטי וכ כוללי הנחיות לבקרה ברורה יותר של תהליכי.
חשוב להדגיש כי עקרונות המשווה אינ חפי מביקורת ומבעייתיות .חלק מ הקולות בעול
יוצאי כיו כנגד יישו לקוי של עקרונות אלו ,כנגד העדר שקיפות ברמה מספקת ועוד .יחד ע
זאת ,ברור כי אימוצ של עקרונות המשווה תו %יישומ הנכו במדיניות הפרקטית של הגו(
הפיננסי ,מהווה לכל הפחות צעד חיוני בעול הכלכלי של ימינו.

אימוץ תכנית לניהול סיכונים סביבתיים
לאור המגמות הברורות שתוארו לעיל ,ובפרט כפי שבאות לידי ביטוי בהצהרת UNEP FI
ובעקרונות המשווה ,בחרו בנקי רבי לאמ" תוכנית מקיפה לניהול סיכוני סביבתיי אשר
תבטיח עמידה בעקרונות בני קיימא ,ותצמצ את החשיפה לסיכוני אלו .מדיניותו של בנק UBS
מהווה דוגמה פרטית טובה לניהול סיכוני סביבתיי כחלק בלתי נפרד וחיוני בפעילות הבנק.
בנק  UBSהינו תאגיד בנקאי עולמי שבסיסו בשווי" ,והוא מהווה גו( מוביל לניהול נכסי והו
כמו ג להשקעות בשווי" עצמה ובעול כולו ,אשר בשנת  2005הסתכמו רווחיו במעל  30מיליארד
דולרי .כחלק בלתי נפרד מתפיסתו העסקית ,ניסח בנק  UBSמסמ %מדיניות סביבתית התקפה
לכל הפעילויות והשירותי הכוללי ענייני סביבתיי ,בכל סניפי הבנק בעול ואשר מתייחסת
בי היתר לנושאי אלו:
•

ניהול סיכוני סביבתיי :הבנק מבי כי כשלו בזיהוי נכו ,בניהול ובקרה של סיכו סביבתי
עלול להוביל להפסד פיננסי ופגיעה במוניטי הבנק .לפיכ %יימנע הבנק מפעולות הכרוכות
בסיכוני סביבתיי שאינ מוערכי כראוי או ,על פי הערכתו של הבנק אי הלווה מטפל
בענייני סביבתיי באופ ראוי ואחראי.

•

סיכויי שוק סביבתיי :הבנק שוא( לקד הזדמנויות בשוק הפיננסי למוצרי או שירותי
ידידותיי לסביבה .לפיכ %מציע הבנק ללקוחותיו מגוו השקעות לאחריות חברתית
סביבתית.

בנק  UBSאינו עומד בדד במדיניותו ,וכיו חלק גדול מהבנקי הפועלי במישור הבינלאומי
חרתו על דיגל את נושא הסיכוני הסביבתיי וניהול ,דבר הבא לידי ביטוי במדיניות,
המוצהרת לכל הפחות.
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פיקוח על הבנקים בעולם
בנקי מרכזיי במדינות שונות בעול כבר מכירי בחשיבות הכנסת הסיכוני הסביבתיי
כחלק ממער %ניהול סיכוני הפיננסיי במשק .ארה"ב מובילה מגמה זו באמצעות מספר גופי
במערכת הבנקאית:
המפקח על המטבע האמריקאי(The Office of the Comptroller of the Currency) OCC ,
באמצעות ה  ,(The Federal Deposit Insurance Corporation) FDICפרס הנחיות על בסיס
 CERCLAלתכנית לסיכוני סביבתיי במת הלוואות של הבנקי – “Guidelines for an
” .(1993) Environmental Risk Programההנחיות קובעות כי כחלק מקבלת ההחלטות
הכללית בארגו ,תכנית לניהול סיכוני סביבתיי צריכה לקבוע נהלי לזיהוי והערכת ענייני
סביבתיי .צוות ההנהלה צרי %לאשר את התכנית ולמנות מנהל בכיר הבקיא בענייני סביבה
ליישו התכנית .התכנית צריכה ג לכלול תכנית הדרכה לצוות ,מדיניות סביבתית ברורה,
מסמכי תיעוד להלוואות ובקרה של תהליכי הלוואה או עיקול.
ה  Board of Governors of the Federal Reserve Systemמגדיר במסמ %הנחיות לניהול
סיכוני פיננסיי ) (FFIEC IT Examination Handbookאת הצור %בהערכה של הסיכוני
הסביבתיי במסגרת בדיקת הסיכוני הפיננסיי של שימוש בקבלני מחו" לבנק .ה Federal
 Reserve Boardקובע במסמ %להערכת סיכוני כי על פי חוק  ,CERCLAבמצבי מסוימי
עשוי בנק להיות אחראי לניקוי זיהו סביבתי של נכס נדל" שבבעלות הלווה .כאשר מצבו
הכלכלי של הלווה מורע ,הבנק עשוי להיות מעורב יותר בניהול החברה או הנכס עד כדי שיחשב
כבעל הנכס .הארגו מציי כי על הבנקי לקיי מערכת הגנה ובקרה נאותה כדי להגביל את
החבות והאחריות הסביבתית .מדיניות הלוואות צריכה לזהות בעיות סביבתיות אפשריות
בבקשות אשראי חדשות ובהלוואות קיימות ,וכ צריכה לתאר רמה מסוימת של חקירת יכולות
וגילוי נאות לפני מת ההלוואה.
באיחוד האירופי פועלי ראשי הארגוני הפיננסיי כדי להחדיר ניהול סיכוני סביבתי במערכות
הבנקאיות ברחבי אירופה .ביוני  2006ארג ה ) UNEP FIהתכנית הסביבתית של האו" ,היזמה
הכלכלית( כנס בנושא האחריות הסביבתית של הבנקי .בי המגמות שהוצגו:
•

 EFG ,EuroBankו  Emporikiשילבו שיקולי קיימות במדיניות האשראי ,המוצרי
ושרשראות האספקה שלה.

•

בבנק היווני הוקמה מערכת לניהול סביבתי.

•

ב  European Bankפותח כלי אינטרנטי לניהול סיכוני סביבתיי בבנקי השוני באירופה
).(EBRD Environmental Risk Management Manual

נראה כי בעתיד הלא רחוק ,כל מדינה שתבחר לחזק את מעמדה הכלכלי העולמי בהיבטי של
יציבות ודרוג אשראי ,לא תוכל להימנע מלתת התייחסות להיבט זה של סיכוני פיננסיי ולהחיל
אותה בצורה מושכלת בתו %המערכת הפיננסית המקומית.
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כיצד מנהלים סיכונים פיננסיים בארץ?
בישראל ,למרות הערכת הסיכוני המורכבת שנוקטי גורמי המימו הפיננסי ,לא נשקלי
בכובד ראש שיקולי סביבתיי .עצימת עי זו אל מול המגמות העולמיות מקומה לא יכירנה
במדינה המבקשת לעמוד בקו אחד ע המדינות המתקדמות בעול וע הכלכלות החזקות ביותר.
אי כל ספק כי א( בישראל הולכת ומתחזקת המגמה המכירה באחריות המגזר הפיננסי בתחו
הסביבתי ודרכנו מותווית לאור של ההתפתחויות העולמיות בעניי זה .זאת נית ללמוד בי היתר
מדוגמת תעשיות אלקטרוכימיות שהוזכרה לעיל .ואול עלינו לעבור עוד כברת דר %עד שנורמות
המיישמות אחריות של בנקי וגורמי מימו נוספי תהפוכנה לנוהג המקובל.
כ ,%קיימת בישראל דרישה להכנת תסקיר השפעה על הסביבה )בהתא לתקנות התכנו והבניה
)תסקירי השפעה על הסביבה( ,תשס"ג (2003במספר מצומצ בלבד של מקרי ,כגו שדות
תעופה ,תחנות כוח ותוכניות העוסקות באזורי בעלי רגישות סביבתית גבוהה .ואול חובה זו,
שורשיה וקיומה נטועי בחוקי התכנו והבניה ולמיטב ידיעתנו אינ משמשי כלל את הבנקי
בבוא להערי %את סיכוני הפרויקט נכונה .יתרה מכ ,%לא פע גיוס מימו לפרוייקט מסוי נעשה
עוד קוד להשלמת ההלי %התכנוני וממילא מבלי שיילקחו בחשבו מסמכי כגו תסקיר
ההשפעה על הסביבה .עקרונות המשווה שתוארו לעיל ,מכתיבי חובות רחבות הרבה יותר לעניי
תסקירי סביבתיי של פרויקטי ,ה לעניי הפרויקטי החייבי בתסקיר וה לעניי היקפו של
התסקיר ועומקו.
עקרונות המשווה ,לעומת זאת ,מחייבי בי היתר התייחסות לשימוש במשאבי טבע
מתחדשי ,התחשבות באוכלוסיות ילידות וגורמי השפעה מקומיי אחרי ) ,(NGOsובייחוד
בכל הנוגע לעמידתו של הפרויקט באמנות ודרישות בינלאומיות ובחובה לקיי מערכת לניהול
סביבתי .הדבר משמעותי במיוחד בישראל עקב הצפיפות הרבה ,מיעוט משאבי טבע והרגישות
של מגוו בתי הגידול הקיימי באר.%
בעייתיות נוספת המאפיינת את המשק הישראלי בהקשר זה הינה שיעור האכיפה הנמו %ומיעוט
קנסות כספיי משמעותיי בשל עבירות סביבתיות ,כפי שהיה נהוג עד כה .התנהלות זו תרמה
ליצירת אשליה כאילו אי באר" סיכו פיננסי אמיתי הנובע מהתנהלות סביבתית לקויה .אול,
כאמור קוד לכ ,תפיסה זו רחוקה מ המציאות ,בוודאי לאור ההתפתחויות האחרונות בתחו
זה.
כ ,%למשל ,מיישרי בתי המשפט באר" קו ע הגישה המחמירה כלפי עברייני סביבה ,והדבר
מקבל את ביטויו הכלכלי הישיר בגובה הקנסות הנגזרי .כ) גזר בית משפט השלו בקריות קנס
על ס)  584,000ש"ח על חברת חיפה כימיקלי בגי עבירות של זיהו י ,תו) דחיית הסדר
טיעו בי החברה לבי המדינה שקבע סכו נמו) באופ משמעותי מהסכו שנפסק
) .(29.11.2005כחודשיי לאחר מכ נפסק בבית משפט השלו בחיפה הקנס הגדול ביותר עד כה,
בגי עבירות של זיהו אוויר ,כנגד חברת בתי זיקוק לנפט –  1,600,000ש"ח.
חשוב להדגיש ,ע זאת ,כי הסיכו הפיננסי לו חשופי גופי המתנהלי תו %פגיעה בסביבה ,כמו
ג גורמי המימו שלה ,אינו מתמצה בסיכו הפלילי ההול %וגדל כמודג לעיל .גופי אלו
חשופי באופ פוטנציאלי ג לתביעות כספיות אזרחיות בגי פעילות ,אשר אומדנ עשוי להגיע
למיליוני שקלי רבי .תביעות מסוג זה יכולות להתבסס על עילות נזיקיות ,ובהקשר זה נציי כי
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המידע המדעי ,המוכיח קשר סיבתי מובהק בי זיהו הסביבה לבי נזקי בריאותיי שוני,
הול %ומצטבר באופ שעשוי לחזק ולתמו %בטענות כגו דא .בנוס( ,כיו ,ע כניסתו לתוק( של
חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו ,2006עומדת לציבור בישראל ג הזכות להגיש תביעה ייצוגית,
לרבות תביעה ייצוגית כספית ,בשורה ארוכה של עילות .לענייננו רלוונטית במיוחד היכולת להגיש
תביעה ייצוגית מכוח החוק למניעת מפגעי סביבתיי )תביעות אזרחיות( התשנ"ב .1992כבר
כיו נית למנות מספר תביעות ייצוגיות שהוגשו לבתי משפט באר" בנושאי סביבתיי ,ביניה
ראוי לציי תביעה על ס %כ  150מיליו ש"ח שהוגשה כנגד בתי זיקוק לישראל וחברת כרמל
אולפיני בעקבות אירועי זיהו אוויר באזור חיפה ותביעה על ס %כ  200מיליו ש"ח שהוגשה
כנגד חברת החשמל בעקבות פעילות תחנת הכוח בחדרה .ע קבלת החוק החדש הוסרו למעשה
החסמי שעמדו עד כה בפני הציבור להגשת תביעות ייצוגיות כנגד מזהמי .הניסיו העולמי
מלמדנו כי השימוש בכלי זה צפוי להתרחב ולהוות חלק מרכזי במאבק נגד מזהמי .למותר לציי
כי החשיפה של גופי מזהמי לסיכוני פיננסיי עולה עשרות מוני נוכח כניסתו לתוק -של
חוק זה.
וא לא די בכ ,%כיו נפגעת באופ משמעותי היכולת של גופי מזהמי לקבל השקעות והטבות
פיננסיות מ המדינה ,ע קבלתו של חוק התניית מענקי ממשלתיי למפעלי תעשיה )תיקוני
חקיקה( ,התשס"ו .2005הטבות פיננסיות אלו נושאות משמעות מרחיקת לכת עבור מפעלי
תעשיה ויכולות לחרו" את דינ להמש %פעילות והתפתחות או לסגירה .החוק החדש ,אשר
התקבל בעקבות חשיפה של אד טבע ודי בדבר הטבות שהוענקו על ידי משרד התעשייה המסחר
והתעסוקה למפעלי מזהמי ,קובע כי ייקבעו תקנות שיבטיחו כי מפעלי מזהמי לא יוכלו
לקבל עוד כספי או הטבות ממשרד התמ"ת .משמע יכולות המימו של גופי שאגב פעילות
פוגעי בסביבה נפגעות באופ אנוש ,דבר הפוגע כפועל יוצא ג בהערכת האשראי של אות
גופי ובכדאיות המימו שלה על ידי בנקי ומוסדות פיננסיי נוספי.
בהקשר זה נציי עוד כי ג בשווקי המניות באר" ובעול ,ההכרה באחריות הסביבתית כגור
המעודד השקעות או פוגע בה הולכת ומתחזקת והדבר בא לידי ביטוי במדדי המשקפי קיימות
)כ %למשל ה  Dow Jones Sustainability Indexesבארה"ב ומדד מעלה ,שעודנו מתעצב,
באר"(.
לא נותר כל ספק כי המערכת הפיננסית בישראל חייבת להדביק את העול המערבי ,המקיי
מערכת של ניהול סיכוני פיננסיי הכוללי היבטי סביבתיי לכל מימו הנית במשק,
ובעיקר לתעשיות בעלות פוטנציאל לזה .מערכת של ניהול סיכוני שכזו תקטי את חוסר
היציבות הנובע מפגיעה בסביבה ובמשאבי הטבע וכ מהסכנה לפשיטת רגל של גורמי
הנתבעי על זיהו.
מעבר לאכיפה ,שהינה רק עניי של זמ עד להטלה חוקית של מלוא האחריות על המזהמי ועל
המממני אות ,חשוב שישמע קול ברור של הכוחות המניעי בשוק )היינו הבנקי ומוסדות
פיננסיי( ,כי נושאי אלו מהווי גורמי חשובי עבור מבחינה ערכית וכלכלית ג יחד.
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מקרה מבחן – תעשיות אלקטרוכימיות
דוגמה טובה לעניי אחריות סביבתית של בנקי הינה המקרה של מפעל תעשיות אלקטרוכימיות
שפעילותו במש %השני הביאה לזיהו סביבתי חמור כמתואר להל.

רקע עובדתי
מפעל תעשיות אלקטרוכימיות
) (1952בע"מ ,הממוק סמו%
לחו( הי באזור התעשייה עכו
דרו ,בסמיכות רבה לקיבוצי
ולעיר העתיקה של עכו ,פעל
למעלה מחמישי שנה במקו עד
לסגירתו בסו( שנת  2003בשל
פגיעה בסביבה ועבירות על חוקי
סביבתיי .עיסוקו המרכזי של המפעל שהעסיק מאות עובדי ,היה תעשייה כימית ובפרט ייצור
:תעשיות אלקטרוכימיות) 19/3/04מקור :אל"ס(

החומר הכימי  .PVCשימוש בחומרי רעילי מסוגי שוני ,כגו ) VCMגז רעיל ומסרט(,
כספית )מתכת כבדה רעילה( ועוד ,היווה חלק בלתי נפרד מהפעילות היומיומית של המפעל ולפיכ%
הוגדרו למפעל ,על ידי המשרד לאיכות הסביבה ,תנאי מגבילי ברישיו העסק ,בהיתר ההזרמה
לי ובהיתר הרעלי )סו(  .(1999אלא שנראה כי טיפול לקוי בחומרי אלו הביא לחשיפת מאות
עובדי המפעל לכמויות מסוכנות של חומרי אלו וכי חומרי אלה א( מצאו את דרכ לאוויר,
לי ולקרקע בכמויות גדולות ובניגוד מוחלט להוראות המשרד לאיכות הסביבה.
במהל %החודשי יולי אוקטובר  2003התרחשו במפעל בזה אחר זה מספר אירועי חומרי
מסוכני – תקלות שהביאו לפיצוצי ולדליפת חומרי רעילי בכמויות גדולות לאוויר .סדרת
אירועי אלו ,שהיו חמורי דיי עד כי המשרד לאיכות הסביבה נאל" להורות לתושבי הקיבוצי
הסמוכי להישאר בבתיה עד להתנדפות החומרי ,הביאה להגשתו של כתב אישו כנגד המפעל
על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
המפעל נסגר ,בתחילה בשל צו הפסקה מנהלי ובהמש %בשל צו הפסקה שיפוטי .ביו  7בינואר
 2005פורס בעיתו ידיעות אחרונות תחקיר מקי( של העיתונאי גיל מלצר על מפעל תעשיות
אלקטרוכימיות .הכתבה זכתה לכותרת "מפעל המוות" ועולה ממנה תיאור קשה של התנהלות
מזלזלת ורשלנית של המפעל ומנהליו בכל הנוגע לחומרי המסוכני שברשותו ,התנהלות שהסבה
כפי הנראה נזקי עצומי ה לעובדי המפעל וה לסביבה .כ %מתוארי עשרות מקרי של מוות
ומחלות של עובדי המפעל אות נית לייחס לפחות לכאורה לחשיפה לחומרי מסוכני אגב
עבודת .בעקבות הכתבה ומחאת הגופי הסביבתיי הודיע השר לאיכות הסביבה דאז ,שלו
שמחו ,כי המפעל לא ייפתח שוב והחברה נכנסה להליכי פשיטת רגל.
סגירתו של המפעל הותירה חו( י מזוה ,חומרי מסוכני שהמתינו לפינוי ושטח קרקע גדול
שדורש ניקוי .כמו כ הותירה סגירתו של המפעל מאות עובדי ללא משכורות וללא מקור פרנסה
וחלק פנו לבית המשפט בתביעת ענק כנגד החברה ומנהליה.
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הסיפור הכלכלי
נכסי המפעל )הנדל" ומתקני הייצור( היו משועבדי בעיקר לבנקי כאשר ההתחייבויות לבנקי
הגדולי )לאומי ,פועלי ודיסקונט( נאמדו בלא פחות מ  245מליו ) 0לאומי לא פחות מ
 ;0 99,401,000פועלי לא פחות מ  ;0 84,227,000דיסקונט לא פחות מ ;0 61,430,000
הערכה ממאי  .(2004לאחר סגירת המפעל ,בסו(  ,2003נותרה השאלה של ניקוי שטחי המפעל
המזוהמי ובעיקר שאלת הנשיאה בעלותו של ניקוי זה .עמדת היוע" המשפטי לממשלה היתה כי
בעלי השעבוד )וביניה הבנקי( נושאי באחריות למה שקורה במפעל ומכ %צריכי לשאת בנטל
פינוי החומרי המסוכני מהמפעל .כ %ג סבר המשרד להגנת הסביבה :מדבריה של ד"ר מיקי
הר ,מנכ"לית המשרד באותה עת ,נית ללמוד על החשיפה האמיתית של בנקי בשל התנהלות

סביבתית כושלת של לקוחותיה .וכ %הודיע המשרד לאיכות הסביבה כי הוא "רואה כאחראי
למניעת סיכוני לאד ולסביבה ממפעל תעשיות אלקטרוכימיות בעכו את קבוצת ) ICCבעלת
השליטה בחברה( ,את הבנקי )בעלי השעבודי( ואת כונס הנכסי הרשמי ,מתוק -תפקידו
כמפרק זמני על פי החלטת בית המשפט המחוזי" )יולי  .(2004לאחר מחאות הבנקי ופרקליטות
המדינה ,החליט לבסו( בית המשפט לחלק את ההוצאה לפינוי החומרי המסוכני בחלקי
שווי בי הבנקי והמדינה .לפחות מהידוע לנו ,העבירו הבנקי  350אל( דולר )מעל  1.5מליו
 (0למפרק הזמני לצור %פינוי החומרי המסוכני )סו(  ,(2004וכ ניאותו הבנקי מאוחר יותר
לתת מימו גישור במסגרת אשראי עד לס %של ) 0 1,645,000תחילת  ,(2006כדי לנסות ולהציל
משהו מהשקעותיה .ברי כי קרקע מזוהמת לא תוכל לכסות ולו בקצת את החובות .כל זאת
כאשר חובות תעשיות אלקטרו כימיות לבנקי עמדו ,על פי תביעות הבנקי בתחילת  ,2005על
ס %של  265מליו  .0הלי %משפטי זה רחוק מלהיגמר א %כבר כיו ברור כי הבנקי הנושי יוכלו
להציל א %מעט מההשקעה הכספית הגדולה שהוזרמה למפעל ללא עי בוחנת ומבקרת.
הדוגמה לעיל מסמנת את המגמה הכללית המתגבשת באר" ,של הפיכת הסיכוני הסביבתיי
לממשיי ומשמעותיי מתמיד מ הבחינה הפיננסית .מגמה זו ניכרת בעוד מישורי .כ ,%הולכת
וגוברת ההכרה בצור %באכיפה סביבתית מרתיעה – הגשת כתבי אישו רבי יותר כנגד מזהמי,
פסיקת קנסות גבוהי מאי פע וכ הלאה .אלמנט נוס( וחשוב במיוחד המצביע על המגמה באר"
ועל ממשיות הסיכוני הסביבתיי הפיננסיי בא לידי ביטוי בקבלתו של חוק תובענות ייצוגיות
התשס"ו) 2006ראה בפרק הקוד(.
ברי ,א כ ,כי אחריות של מנגנוני המעגלי המשניי ,היינו הבנקי וגופי המימו העיקריי,
אינה רק רעיונית ,וכי התנהלותו של המעגל הראשו )המפעל המזה( נוגעת לענייניה ולכיס לא
פחות מאשר לענייניו הוא .האחריות הסביבתית של גופי פיננסיי עברה זה מכבר מ ההלכה
לעול המעשה ,וככל שישכילו מוסדות פיננסיי באר" להפני תהלי %זה ,כ ייטב.
הצעת אד טבע ודי לתכנית לניהול סיכוני סביבתיי יכולה היתה למנוע חובות אבודי אלה –
על כ %בפרק הבא.
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מה יש לעשות ,אם כך?
תכנית לניהול סיכונים סביבתית
לאור האמור לעיל ברור כי מעבר לשיקולי הרבי הנבחני על ידי מוסד פיננסי בבואו לתת
מימו לפרויקט מסוי או ארגו מסוי ,יש חשיבות רבה במת התייחסות הולמת לסיכוני
סביבתיי .הטמעת חשיבות העניי ויצירת מער %ניהול סיכוני נכו המתייחס לסיכוני
הסביבתיי ,דורש מנגנו פנימי לארגו האחראי לניהול הסיכוני וכ מומל" לכונ גו( שיהא
אחראי על נושא האחריות הסביבתית חברתית .גו( מעי זה ,חשוב שיקיי דו שיח שוט( ע
לקוחות וע ארגוני סביבה כדי להוציא אל הפועל מערכת לניהול סיכוני פיננסיי שתערי%
באופ הנכו ביותר את הסיכוני הסביבתיי .להל נמלי" על קווי מנחי לתכנית כזו וכ הצעה
להלי %ניהול מפורט ,לאור של תכניות דומות בבנקי מובילי בעול וכ לאור הנחיות ה .IFC
הקווי המנחי אמורי לחול על הלוואות וסיוע כלכלי לסוגיו; חובות ופעילות של שווקי מניות;
מימו פרויקטי וייעו" .המדיניות חלה ג על ניהול נכסי תו %הכרה ברמה הנמוכה יותר של
השפעה שעומדת לקבוצה )לבנק( על השקעות של צדדי שלישיי .בהעדר סטנדרט עולמי מוגדר,
יוודא הבנק שלקוחותיו פועלי בהתא לחוקי ,פרוטוקולי ואמנות בינלאומיי ,אזוריי
ומקומיי הרלוונטיי למגזרי השוני ,ובי היתר יסתמ %על הנחיות ה  ,IFCככל שהללו
רלוונטיות ועדכניות .על הבנק לשאו( לקידו פרויקטי ועסקי התומכי בפעולות וארגוני
למע הסביבה וכ גופי בה קיימת שקיפות מרבית בנוגע לענייני סביבתיי ואחרי .בפעילותו
ראוי כי הבנק יקפיד לשמר מקומות בעלי רגישות נופית ואקולוגית בהתא לאתרי מורשת
לאומית של  ,UNESCOהנחיות רשות הטבע והגני והמשרד לאיכות הסביבה.
על אישור מימו לפרויקט להיעשות בהתא לדירוג הסיכוני הסביבתיי )בי שאר הסיכוני
הפיננסיי של הבנק ,כאמור( .ככל שהסיכוני מופחתי יועד( הפרויקט ותהליכי מימו בו,
במדדי כמו אור %תהלי %אישור המימו ,דרג אישור המימו ,גובה הריבית והיק( התזרי
הכספי.
במסגרת תוכנית ניהול הסיכוני חייב הבנק להתייחס למסגרת החקיקתית המקומית כמו ג
לקונטקסט החברתי בו מתנהל הפרוייקט .במסגרת זו ראוי כי הבנק יפעל לשיתו -ציבור ,ובפרט
לשיתו -ארגוני ציבוריי ,ה בעת ניסוח המדיניות הסביבתית שלו ,ה בעת אימוצ של
תוכניות לניהול סיכוני סביבתי וה בעת בחינת ואישור של פרוייקטי ספציפיי .רק כ)
יבטיח הבנק כי פרושה בפניו תמונת המצב המלאה והאמיתית בנוגע לסיכוני הסביבתיי
הקיימי ולחשיפתו של פרויקט זה או אחר לסיכוני פיננסיי ,לרבות הסיכו של פגיעה
במוניטי.
על א( שקיימי בשוק ניסיונות לניסוח תווי תק שיבטיחו התנהלות סביבתית ראויה ,אי בכ%
כיו כדי לענות על הצור %בבחינה עצמאית ומקיפה של הסיכוני הסביבתיי .זאת משו שנכו
להיו תקני כגו  ISO 14001ואחרי אינ נותני מענה מספק לצור %בהבטחת התנהלות
סביבתית אחראית וראויה ,אלא ניתני על בסיס פרוצדוראלי כמעט לחלוטי .כפועל יוצא חברות
רבות מחזיקות בתו התק האמור ומוסיפות להתנהל תו %זיהו ופגיעה בסביבה .ג לחברת
תעשיות אלקטרוכימיות שתוארה לעיל היה ,למשל ,תק מסוג זה לפני שהוגש נגדה כתב האישו.
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בעת יצירת תוכנית לניהול סיכוני סביבתית באר" יוש דגש על המסגרת החקיקתית הנהוגה
בישראל ועל הוראות והנחיות המשרד להגנת הסביבה .בחינת ההיבטי הסביבתיי תיעשה
באופ היעיל ביותר בהתייחס למגזר בו פועל הפרויקט המבקש מימו ,ואול מספר חוקי הינ
רלוונטיי לכלל המגזרי ויש לתת עליה את הדעת בעת הערכת הסיכוני וניהול .כ %יש
לבחו את עמידת הפרוייקט בחוק רישוי עסקי ,התשכ"ח ,1968תו) התייחסות ספציפית
לתנאי בדבר איכות הסביבה המנויי ברישיו העסק הפרטני של הגו -הרלוונטי .תנאי
ברישיונות העסק של מפעלי שוני מהווי היו במידה רבה את האינסטלציה המרכזית
המשמשת להסדרת נושאי סביבתיי אקוטיי ,החל משימוש ברעלי וטיפול בפסולת מסוכנת
ועד לקביעת ערכי פליטות מקסימאליי .בעת הצור ,%יש לבחו עמידה בצווי אישיי הניתני
מטע השר לאיכות הסביבה לגופי שוני )למשל ,לתחנות כוח( .כמו כ ,פעילות בכל המגזרי
חייבת להיעשות תו %עמידה בחוק מניעת מפגעי ,התשכ"א.1961
בנוס( לאמור לעיל יש לערו %הערכת סיכוני ובחינת האחריות הפיננסית בהתא למגזרי
השוני כפי שיפורט להל.

הצעת אט"ד להליך ניהול סיכונים סביבתיים בבנקים
הלי %ניהול הסיכוני הסביבתיי להל גובש על ידי אד טבע ודי על פי ההלי %הקיי אצל
התאגיד הפיננסי הבינלאומי ) ,(IFCאחד מחמשת הארגוני המרכיבי את הבנק העולמי ,אשר
ש לו למטרה לעודד השקעות השומרות על איזו אקולוגי במגזר הפרטי במדינות מתפתחות.
הצעתנו כרוכה בהקמת צוות ייעודי שיהיה כפו( למנהל הסיכוני בבנק )להל "הצוות"( .צוות זה
יבח בקשות מימו והשקעה לפרויקטי בהלי %הערכת הסיכוני הסביבתיי מאישור ההשקעה
הראשוני ולאור %מחזור חיי הפרויקט ,עבור כל פעילויות ההשקעה של הבנק ובעיקר בתחומי
הבאי:
 .1הלוואה ישירה לארגוני פרטיי
 .2הלוואות למתווכי פיננסיי
 .3הלוואות למחזיקי מניות בחברות ,למוסדות פיננסיי ולאחרי
 .4מוצרי פיננסיי מובני )בטחונות ,ערבויות ,משכונות(
 .5מימו מוניציפאלי
ההלי %מהווה מסגרת עבודה לניהול הסיכוני ,בשיקולי ובתיעוד של נקודות המפתח ובהחלטות
הנלקחות במהל %חיי הפרויקט .הערכה בדבר יכולתו של הלקוח לניהול סביבתי נבדקת בתו%
ההלי.%
שלב א קביעת היק( הלי %הערכת הפרויקט
 .1בשלב זה ממנה מוביל הצוות מומחי שיסקרו ויעריכו את הפרויקט.
 .2הפרויקט מסווג כהשקעה ישירה ,השקעה פיננסית מתווכת או כשירות ,תמיכה וייעו" טכני.
 .3הצוות יכי מסמ %סקירה סביבתי הכולל סקירה כללית על הפרויקט ,ניתוחי והחלטות
שנלקחו והובילו להחלטה לבחו אותו לעומק ודירוג חברתי סביבתי של הפרויקט ) B ,Aאו
17

 .(Cהצוות ויוודא שאי מדובר בפעילות הנמצאת ב"רשימה השחורה" של הבנק )רשימה
שחורה שכזו יכולה להיגזר מתו %המדיניות החברתית סביבתית של הבנק(.
 .4לפרויקטי המוגדרי כחסרי השפעה סביבתית וחברתית )קטגוריה  (Cהבדיקה תסתיי
בשלב זה.
שלב ב סקירה ראשונית וסווג פרויקטי
 .1הצוות יאסו( מידע הנוגע לפרויקט ולבעלי עניי אחרי כגו ארגוני סביבתיי בלתי תלויי
).(NGOs
 .2על סמ %המידע ייקבע:
 .aמה נקודות ההתייחסות הפוטנציאליות מבחינה סביבתית?
 .bמהי יכולת הניהול סביבתית של הלקוח באופ כללי?
 .cמה מדדי הביצוע הייחודיי לפרויקט?
 .dהא יש צור %במומחה להובלת הפרויקט )כתלות במורכבותו וענייני הנוגעי בו(?
 .3גיבוש מסמ %דרישות ותנאי למימו הפרויקט הכולל:
 .aדרישות מתאימות לפרויקט הכוללות סטנדרטי במדיניות ובביצוע של החברה
המבצעת.
 .bהגדרת הצור %במומחה חיצוני שיתמו %בתהלי %ההערכה.
שלב ג – הערכת הפרויקט
 .1הצוות יבקש מהלקוח תסקיר לצור %הערכת הפרויקט .בא מבוצע לפרויקט תסקיר השפעה
על הסביבה מכוח חיקוק אחר ,ידרוש הצוות לעיי בו בנוס(.
 .2לאחר קבלת המידע יבדוק הצוות את איכות ונכונות המידע עבור הפרויקט המוצע.
 .3הצוות יבקש ויסקור מידע על מערכת הניהול הסביבתית הקיימת לפרויקט בדגש על
פרוצדורות סביבתיות ,מבנה וצוות חברה המבצעת ,פרוצדורות לבקרת ביצועי ,דווח
תוצאות להנהלה ,תכנית פעולה לטיפול בפערי ותיעוד עיתי של מערכת הניהול
 .4במידת הצור – %יבצע הצוות משימות הערכה כגו ביקור במטה הלקוח וכד'.
 .5הצוות יבח את מערכת הניהול החברתית סביבתית של הלקוח על פי תפקודה בפרויקטי
קודמי.
 .6לחברות העלולות להיחש( לסיכוני סביבתיי בצורה עקיפה דר %היקשרות חוזית ,דוגמת
חברות בנייה וחברות להפקת נפט ,גז ודלקי אחרי ,יש לקחת בחשבו סיכוני צד שלישי.
לש כ %יבצע הצוות:
 .aסקירה של נתוני היסטוריי.
 .bבדיקה של מערכת הניהול הסביבתית של הלקוח .זו צריכה להכיל הלי %בדיקה
לעבודה בה היא תומכת )דוגמת קבל משנה( על פי מדדי סביבתיי.
 .cזיהוי הזדמנויות שיכולות לסייע ללקוח לשפר תוצאות סביבתיות )"שיפור ציו"(.
 .7הצוות יבח את הפרויקט לאור המדיניות ומדדי הביצוע שנקבעו על ידי הבנק:
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 .aכיצד הלקוח )או צד ג'( נמדד וכיצד יעמוד בדרישות הדיווח?
 .bהא קיימת לפרויקט הסכמה חברתית רחבה? על מנת לבחו זאת יבדקו:
 .iהא היה הלי %שיתו( מקדי?
 .iiבאיזו מידה הקהילה המושפעת ישירות מהפרויקט תומכת בו?
 .8יש לאפשר ללקוח להציע מדדי ביצוע חלופיי .אלה יבחנו על ידי הצוות או אחד היועצי
החיצוניי.
 .9קביעת קטגוריות חברתיות סביבתיות להשקעה:
 .aקטגוריה  Aפרויקטי בעלי סיכו משמעותי וגבוה ,בלתי הפיכי ותקדימיי שלא
נית לטפל בה באמצעי הפחתה.
 .bקטגוריה  Bפרויקטי בעלי סיכו בינוני לחברה או לסביבה ,בעלי השפעות ספורות,
ממוקדות ,הפיכות ואפשריות לטיפול באמצעי הפחתה.
 .cקטגוריה  Cפרויקטי בעלי סיכו נמו %או ללא סיכו כלל לחברה או לסביבה.
 .10בפרויקטי בעלי השפעה משמעותית )מקטגוריה  Aו  (Bיש לשקול שימוש ביוע" חיצוני.
 .11יש לקבוע כיצד יפוקח הפרויקט בהמש.%
 .12לאחר גמר ההערכה יציג הצוות ,במידת הצור ,%למנהל הסיכוני בבנק את הפרויקט וידו
עימו בנקודות ובסיכוני הקיימי .יש להראות ג את תכנית הניהול הסביבתית וכ את
תכנית הפעולה ,כולל פעולות שהוסכמו במשות( ע הלקוח ,וכ יש להציג את תמיכת
הקהילה בפרויקט.
שלב ד דרישות דיווח
 .1עבור פרויקטי בקטגוריה  Cיעביר הצוות ללקוח את הבסיס העובדתי להצעת ההשקעה
ויעלה את המידע לאתר האינטרנט של הבנק או למקור מידע אחר נגיש לציבור לפחות  30יו
לפני אישור ההשקעה .פעולה זו משרתת את הצור %בשקיפות המידע.
 .2עבור פרויקטי בקטגוריות  Aו  ,Bיש לסיי את מסמ %הבדיקה הסביבתי של הפרויקט,
ולנסח את סיכו הפרויקט על פי התוכנית לניהול הסביבתי של הפרויקט ובהתא
לסטנדרטי של הבנק.
 .3יש להגיש את מסמ %הבדיקה הסביבתי למנהל הסיכוני לפני חשיפתו.
 .4את חשיפת מסמ %הבדיקה הסביבתי יש לעשות דר %אתר הבנק .יש לכלול את תיעוד הערכת
הפרויקט ותוכנית הפעולה.
 .5החברה המבצעת תגיש דווח סביבתי עיתי שתדירותו תוגדר על ידי הצוות על פי מש %מתוכנ
של הפרויקט ,מורכבותו והסיכוני הטמוני בו .ברירת המחדל הינה כל שנה.
 .6נית להוסי( חומר נוס( הקשור לפרויקט לפרסו ציבורי בכל זמ בחיי הפרויקט.
 .7הצוות יבח אפשרויות ליציאה מההשקעה במקרה של אי ציות הפרויקט לקריטריוני
המצויני.
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שלב ה פיקוח
 .1לאחר ביצוע ההסכמי החוקיי יקבל הצוות מידע לגבי מצב הפרויקט ומימוש
הקריטריוני.
 .2במצב שבו פרויקט אינו מגיש דוח סביבתי עיתי ,דבר המונע מצוות הבנק לפקח על הפרויקט,
יקבע מנהל הסיכוני או מנהל הצוות א לסיי או לדחות את הפרויקט.
 .3ע הגשתו יבצע הצוות סקירה של הדוח הסביבתי העיתי ,יש להתמקד בנושאי הבאי:
 .aבביצוע של הלקוח לעומת הקריטריוני של הסכ ההלוואה.
 .bסטאטוס ביצוע תוכנית הפעולה.
 .cהסטאטוס בו נמצאת מערכת הניהול הסביבתית.
 .dהסטאטוס של תהלי %מעורבות הקהילה.
 .eמצב הביצוע.
 .fפערי מרכזיי בביצוע ,בתוכנית הפעולה או במערכת הניהול הסביבתית.
 .gצעדי משמעותיי בה אולי יצטר %לנקוט הלקוח בכדי לקד את הביצוע.
 .hתוצאות קודמות של הדוח העיתי ודירוג הסיכו הסביבתי.
 .iדווח על תקריות חמורות בהתא למוסכמות המשפטיות.
 .4כאשר הלקוח מדווח על תקריות חמורות ,יעקוב הצוות אחר המקרה ויחקור את שורש הבעיה
כדי שלא תיווצר שנית.
 .5במקרי חריגי ,כאשר יש אינדיקציה לכ %שחשיפה של מידע שאינו מיועד לציבור יכול
להוות סכנה רצינית לבריאות או לביטחו הציבור או הסביבה יעביר הצוות את המידע
מיידית ללקוח וינחה אותו לנקוט בצעדי המתאימי ,כולל תיעוד של תיקו הליקויי.
את הצור %בביקורי פיקוח באתר יקבע הצוות לפי דירוג הסיכו הסביבתי וגורמי אחרי .את
הביקורי באתר יבצע איש צוות או מומחה חיצוני ,א יש בכ %צור .%נושאי חדשי שידרשו
פיקוח בעתיד ,יתועדו על ידי הצוות.
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אחריות פיננסית לפי מגזרים
השקעה כספית )בי א מימו פרויקט ,מת אשראי או השקעה וניהול כספי הבנק( במסגרת
תכנית לניהול סיכוני סביבתיי ,מומל" שתבח בפילוח על פי מגזרי שוני כמתואר להל:
אנרגיה
הפעולות הרלוונטיות הנכללות במגזר זה ה בי היתר ייצור דלק וגז והפצת; כל צורות הפקת
החשמל ,שינועו והפצתו; טכנולוגיות שונות לייצור אנרגיה ו/או לשימורה .מדיניות הפחתת
השימוש בדלקי פוסיליי שהבנק אמור לייש כגו( עצמאי ,תחלוש ג על השירותי הפיננסיי
המוצעי על ידו .הבנק יעבוד ע לקוחות קיימי ועתידיי ברחבי העול לקידו חיסכו
באנרגיה ובתחבורה ולקידו טכנולוגיות לאנרגיה מופחתת דלקי פוסיליי ככל שהדבר ישי
מבחינה טכנולוגית וכלכלית )אנרגיית רוח ,אנרגיה סולרית ,ביו גז ,מתא ממטמנות ועוד( .הבנק
יעדי( מדינות בה המשטר הרגולטיבי כלכלי מקד "אימו" מוקד" .כמו כ הבנק יספק
ללקוחותיו ייעו" בדבר הסיכוני וההזדמנויות הטמוני בתחו שינוי האקלי.
הבנק יעדי( לאשר תכניות מימו בתחו האנרגיה לגופי הפועלי בהתא לחוקי עולמיי,
אזוריי ומקומיי ,בדגש על:
•

נספח  1לאמנת פרוטוקול קיוטו – הבנק יצפה מלקוחותיו לפעול בהתא לחוק להפחתת
גזי חממה.

•

תוכנית הסחר בפליטות של האיחוד האירופי.

•

הנחיות  IFCבמדינות שבה אי סטנדרט מחייב ישמשו התקני וההנחיות במסמ %זה
כמדדי מקובלי וכנקודות התייחסות.

•

לקוחות שאינ עומדי בתקני לעיל בשל "נסיבות מסורתיות" )במדינות בה התקני
המדינתיי נמוכי בראייה היסטורית מאלו הבינ"ל( יקבלו עדיפות במצב בו יש
ללקוחות אלו תוכנית מדויקת ,תחומה בזמ ומגובה במסמכי לש הגעה לתקני הללו.

•

גופי במגזר האנרגיה התומכי באתרי מורשת עולמית של .UNESCO

באר" ,בנוס( על הסטנדרטי שפורטו לעיל יוש דגש מיוחד ג על כלל הוראות המשרד לאיכות
הסביבה וכלל התקני המקומיי הקיימי ,מחייבי ווולונטריי ג יחד ,ובפרט על הוראות
החוקי שלהל:
•

חוק מקורות אנרגיה ,התש"  ,1989על תקנותיו; חוק זה נועד בי השאר כדי להבטיח
חסכו ויעילות בניצול מקורות אנרגיה ובשימוש באנרגיה .במסגרת חוק זה הותקנו
תקנות המחייבות צרכני אנרגיה גדולי בנקיטת צעדי שוני לפיקוח על צריכת אנרגיה
וצמצומה.

•

חוק משק החשמל ,התשנ"ו  ,1996על תקנותיו; מטרתו של חוק זה היא להסדיר את
הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור .מתוק( החוק הותקנו תקנות שונות בי היתר
לעניי חובות בעל רישיו.

21

•

חוק החשמל התשי"ד  ,1954על תקנותיו; חוק זה נועד להסדיר את התקנת ותחזוק רשת
החשמל ותקנותיו מתייחסות בי היתר להקמת רשת חשמל עילית ,להתקנת מתקני
חשמל בתו %מבני ועוד.

•

חוק למניעת מפגעי ,התשכ"א  1961על תקנותיו; חוק זה ,המהווה את אחד החוקי
הבסיסיי במשפט הסביבתי באר" ,אוסר על גרימת זיהו אויר ,ריח ו/או רעש חזקי או
בלתי סבירי ,וקובע הוראות עונשי לעובר על החוק.

•

חוק למניעת מפגעי סביבתיי )תביעות אזרחיות( התשנ"ב  ;1992חוק זה מגדיר מפגע
סביבתי כ"זיהו אויר ,רעש ,ריח ,זיהו מי ,זיהו מי י ,זיהו על ידי פסולת ,זיהו

על ידי חומרי מסוכני ,זיהו על ידי קרינה ,פגיעה בסביבה החופית ,והכל כשה
בניגוד לחיקוק ,לצו ,לתכנית ,לרשיו עסק או לכל היתר או רשיו אחר ,או שיש בה
פגיעה בבריאותו של אד או גרימת סבל ממשי לאד" .החוק מאפשר תביעות אזרחיות,
לרבות תביעות ייצוגיות ,כנגד מי שגור למפגע סביבתי.
•

חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו  ;2005חוק זה מסדיר את נושא הקרינה הבלתי
מייננת הנפלטת בי היתר ממתקני חשמל .החוק קובע מערכת רישוי והיתרי וקובע
הוראות עונשיות לעוברי על הוראותיו.

•

הוראות חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה  ,1965תו %דגש מיוחד על הוראות בעניי חובת
הגשת תסקירי השפעה על הסביבה; להוראות חוק התכנו והבניה יש השפעה חשובה על
כל פרוייקט המערב הקמת מבני או מתקני ובמיוחד לפרוייקטי תשתיות שוני .מכוח
החוק מוצאי היתרי שוני המחייבי את המבקש לעמוד בתנאי מסויימי.

•

תוכניות מתאר ארציות ,ובפרט תמ"א  10שעניינה תחנות כוח; במסגרת תוכניות מתאר
ארציות לתחנות כוח ניתני תנאי בה מתחייב מפעיל התחנה לעמוד ,בי היתר לעניי
ההיבטי הסביבתיי של הפעלת התחנה.

תעשייה כימית
הפעולות הרלוונטיות הנכללות במגזר זה ה ,בי היתר ,ייצור והפצה של כימיקלי חקלאיי,
פטרוכימיקלי ,כימיקלי ייחודיי וגזי .תעשיית הכימיקלי מהווה חלק חשוב בפעילות
העסקית המודרנית ,ואול מ המפורסמות היא כי פעילותה מלווה בסיכוני חברתיי
סביבתיי הגבוהי במיוחד באופ פוטנציאלי ,ועל כ יש לייחס משנה חשיבות לפעילות הבנק
ביחס למגזר זה .מטרת הקווי המנחי היא להבטיח כי פעילות הבנק במגזר זה תואמת
סטנדרטיי בינלאומיי ,אזוריי ולאומיי ,ואיננה פותחת פתח לפגיעה במוניטי של הבנק או
בלקוחותיו.
הבנק יעדי( טיפול בלקוחות ממגזר זה שעומדי בתקני העולמיי ,אזוריי ומדינתיי
המקובלי ,לרבות:
•

אמנת שטוקהול .הסכ שנחת בשוודיה בשנת  2001במטרה להפחית ולאיי את
הייצור ,השימוש והפליטה של  12חומרי שהינ ) POPמזהמי אורגניי בלתי
פריקי( .האמנה אושררה ע"י  98מדינות.
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•

אמנת רוטרד .הסכ שנועד לנטר ולפקח על המסחר בחומרי מסוכני מסוימי .כרגע
 73מדינות חתומות על האמנה.

•

ארגו הבריאות העולמי – המלצה לסיווג חומרי הדברה לפי רמת סיכו ).(WHO Redlist
רשימה הבוחנת את הסיכוני התעסוקתיי ואת הסיכוני מחשיפה למוצר המוגמר של
שורה של חומרי הדברה מסוכני.

•

פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרי המדללי את שכבת האוזו מסדיר את ההפחתה
) (phasing outוההפסקה של ייצור ושימוש בגזי המדללי את האוזו.

•

 (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) REACHהצעה של
האיחוד האירופי למסגרת רגולטיבית של כימיקלי לש הגנה על האד ועל הסביבה.

•

 Responsible Careיוזמה שמטרתה לקד שיתופי ידע בי חברי בתעשייה הכימית.

באר" ,בנוס( על הסטנדרטי שפורטו לעיל יוש דגש מיוחד ג על כלל הוראות המשרד לאיכות
הסביבה וכלל התקני המקומיי הקיימי ,מחייבי ווולונטריי ג יחד ,ובפרט על הוראות
החוקי שלהל:
•

חוק מניעת מפגעי התשכ"א  ,1961על תקנותיו; ר' פירוט תחת מגזר האנרגיה במסמ%
זה.

•

חוק החומרי המסוכני התשנ"ג  ,1993על תקנותיו; חוק זה מסדיר את הטיפול
בחומרי מסוכני באר" וקובע מערכת רישוי והיתרי לכל מי שמחזיק בחומרי
מסוכני מעל לכמות מסויימת.

•

פקודת מניעת זיהו מי י בשמ )נוסח חדש( תש"  ,1980על תקנותיה;

•

חוק מניעת זיהו י )הטלת פסולת( התשמ"ג  ,1983על תקנותיו;

•

חוק מניעת זיהו י ממקורות יבשתיי ,התשמ"ח  1988על תקנותיו ועל ההיתרי
מתוקפו;

•

חוק המי התשי"ט  1950על תקנותיו; חוק רחב זה מעג את זכותו של כל פרט למי.
החוק מתייחס לתשתיות מי ולמקורות מי וכ ישנה התייחסות מיוחדת למניעת זיהו
מי .מתוק( החוק הוק בית די למי.

•

הוראות חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה  ,1965תו %דגש מיוחד על הוראות בעניי חובת
הגשת תסקירי השפעה על הסביבה; ר' פירוט תחת מגזר האנרגיה במסמ %זה.

מומל" כי הבנק לא יספק סיוע כלכלי כלשהו ,לרבות מעורבות כלשהי בחובות ובשווקי מניות או
תפקידי ייעו" כלשה ,לחברות המעורבות ב:
•

ייצור נשק כימי

•

ייצור אחסנה או הובלה של מזהמי אורגניי בלתי פריקי ) ,(POPsחומרי הדברה
מסוכני מסוימי וכימיקלי תעשייתיי )בהתא להגדרות אמנת רוטרד(.
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תשתיות מי
הפעולות המגזריות הנכללות בפרק זה ה ניהול לניהול מקורות מי ,שירותי מי ותשתיות,
טכנולוגיות לטיוב מי קולחי ,מערכות להתפלת מי י ועוד .על פי יעדי המילניו של האו" ,יש
לצמצ למחצית את מספר האנשי שאי לה נגישות למי נקיי ולסניטציה עד לשנת .2015
הבנק יעדי( תכניות מימו בתחו תשתיות מי לגופי הפועלי בהתא לחוקי עולמיי,
אזוריי ומקומיי ,לרבות:
•

המלצות  (1997) WCDופרויקט סכרי ופיתוח של  UNEPהמבוסס על  –WCDקווי
מנחי ותקני בינלאומיי לפרויקטי של תשתיות מי.

•

מדיניות הבנק העולמי וה  IFCבנוגע לניהול מקורות מי.

•

אמנת  Ramsarלאדמות ביצה

•

ניהול אינטגרטיבי של אגני נהרות – כלי לניהול מאוז של אגני נהרות שלמי להשגת
יעדי כלכליי ,חברתיי וסביבתיי.

•

הדירקטיבה האירופית בנושא מי ) – (2000נועדה לקבוע מסגרת מאחדת למדיניות מי
באיחוד האירופי ולהבטיח שכל גופי המי באיחוד יגיעו לאיכות טובה מבחינה אקולוגית
עד לשנת  2015ולא תתדרדר.

באר" ,בנוס( על הסטנדרטי שפורטו לעיל יוש דגש מיוחד ג על כלל הוראות המשרד לאיכות
הסביבה וכלל התקני המקומיי הקיימי ,מחייבי ווולונטריי ג יחד ,ובפרט על הוראות:
•

חוק המי התשי"ט  1950על תקנותיו; ר' פירוט במגזר התעשייה הכימית תחת מסמ%
זה.

•

חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד  ;2004חוק זה ש לעצמו למטרה להג על
הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת שבה ולקבוע עקרונות והגבלות לפיתוח בר
קיימא של הסביבה החופית .החוק קובע מגבלות החלות על בניה ו/או פיתוח באזור
החו(.

•

חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה  1965על תקנותיו והתוכניות מכוחו; ר' פירוט תחת מגזר
אנרגיה שבמסמ %זה.

שטחי פתוחי ,נדל" ובנייה
הפעולות הרלוונטיות הנכללות במגזר זה ה בי היתר ניהול שטחי פתוחי ושמורות טבע;
פעילות נדל" )יזמות ,מימו וביצוע(; קבלני עפר ובניי ושימוש בחומרי גל; פסולת ביתית
ופסולת בניי; זיהו תו %מבני ) .(Indoor Pollutionהבנק ישא( לצמצ את טביעת הרגל
האקולוגית של הלקוחות בתחומי אלה ויעדי( תכניות מימו בתחומי אלה לגופי עסקיי
פועלי בהתא לחוקי עולמיי ,אזוריי ומקומיי ,בדגש על:
•

תכניות לשימור אתרי ושמורות טבע ,דוגמת מורשת  UNESCOוכ ארגוני מקומיי,
דוגמת קק"ל ורשות הטבע והגני.

•

שימוש בחומרי גל במדיניות בת קיימא דוגמת חומרי ידידותיי לסביבה ,חומרי
ממוחזרי ,תק לבנייה ירוקה וכו'.
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•

עמידה בתכניות מתאר ,חוקי תכנו ובניה ותקני מחייבי וולונטריי.

באר" ,בנוס( על הסטנדרטי שפורטו לעיל יוש דגש מיוחד ג על כלל הוראות המשרד לאיכות
הסביבה וכלל התקני המקומיי הקיימי ,מחייבי ווולונטריי ג יחד ,ובפרט על הוראות
החוקי שלהל:
•

חוק התכנו והבניה התשכ"ה  ,1965על תקנותיו וההיתרי מתוקפו; ר' פירוט תחת מגזר
האנרגיה במסמ %זה.

•

תוכניות מתאר ארציות ,מחוזיות ומקומיות; תוכניות אלו קובעות את ייעודו של השטח
ואת מגבלות הבניה והשימוש החלות בו.

•

חוק שמירת הניקיו התשמ"ד  ,1984על תקנותיו; חוק זה מעג את האיסור להשלי%
פסולת ,פסולת בני או גרוטות רכב ברשות הרבי או מרשות הרבי לרשות היחיד.
תקנות מתוק( החוק מתייחסות בי היתר למיחזור בקבוקי פלסטיק .החוק קובע הוראות
עונשיות למפר אותו.

•

חוק שמירת הסביבה החופית ,התשס"ד  ;2004ר' פירוט תחת מגזר תשתיות מי לעיל.

•

חוק מניעת מפגעי ,התשכ"א  ,1961על תקנותיו; ר' פירוט תחת מגזר אנרגיה לעיל.

•

חוקי עזר עירוניי לעניי טיפול בפסולת וחובות מחזור ,ככל שרלוונטי; כיו ,חלק מרכזי
מנושא הטיפול בפסולת מוסדר באמצעות הרשויות המקומיות .חלק מ הרשויות
מתקינות חוקי עזר לטיפול בפסולת בכלל ובפסולת בניי בפרט ,היכולות להטיל על
הפרוייקט חובות ומגבלות.

דוגמא למדדי בתכנית לניהול סיכוני סביבתית ראה בנספח 1
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כיצד ניתן היה לצמצם את הסיכון בעניין תעשיות אלקטרוכימיות?
לו היו הבנקי המעורבי מאמצי את ההלי %לניהול סיכוני סביבתיי ,כמוצע בנספחי  1ו ,2
היו נחסכי מה הרבה עוגמת נפש וחובות אבודי כמפורט להל:
•

הפרויקט היה מסווג כבעל סיכו גבוה )דרגה  (Aומכ %היה מקבל תשומת לב גבוהה ברמת
הסקירה הראשונית.

•

בשלב הערכת הפרויקט ,הכנת תסקיר על ידי הלקוח )המפעל( היתה מזהה ליקויי בניהול
הסביבתי ,במערכת הדיווח והבקרה ובתכנית פעולה במקרה של ליקויי.

•

הבנק היה עומד על כ %כי ללקוח אי יכולת ברורה בניהול סביבתי ואפשר שהיו נקבעי לו
מדדי קשוחי יותר במת ההלוואה ,בדרישות הדיווח או שהיו עומדי על קיו מערכת
ניהול שכזו טר אישור ההלוואה.

•

ייתכ והיו שוכרי שירותיו של מומחה חיצוני לשלב הערכת הפרויקט ו/או ליוויו.

•

הבנק היה מקיי מעקב על ההלוואות ומבצע הערכות עיתיות בתדירות שיקבע .לא היו
מוזרמי כספי נוספי מבלי לעמוד על רמת הניהול הסביבתי ,הדיווח והבקרה הנדרשי.

•

הבנק היה יוז ביקורי פיקוח באתר הלקוח לווידוא קיו כל הנחיותיו.

•

תקריות חמורות ,כפי שאכ קרו במפעל ,היו זוכות להתייחסות מיוחדת ה מצד הלקוח וה
מצד הבנק ,על פי הסכ ההלוואה שנחת ביניה.

•

הבנק היה בוח שיתו( הקהילה בפרויקט ומידת ההשפעה שיש למפעל על הקהילה והסביבה.

•

על פי טבלת המדדי המוצעת בנספח  2עבור התעשייה הכימית ,היה מפעל תעשיות
אלקטרוכימיות מקבל ציו נמו %בכל המדדי ,דבר שהיה מדליק נורת אזהרה אצל מממני
הפרויקט )הבנקי(.

מקומם של בנק ישראל והמפקח על הבנקים בניהול סיכונים סביבתיים
ניהול סיכוני סביבתיי באופ אחראי איננו אינטרס צר של גו( פיננסי זה או אחר אלא הוא
מהווה נדב %הכרחי בניהול מערכת פיננסית כלל משקית יציבה .על כ ,אי להשאיר את המגמות
הנכונות שתוארו לעיל לחלחל לשוק הפיננסי באר" באופ וולונטרי ,אלא על הגופי הנושאי
באחריות ובסמכויות לשמירת היציבות הפיננסית במשק הישראלי ,להשמיע את קול בנושא
ולהוביל את התהלי %של הטמעת נורמות ראויות להערכת וניהול של סיכוני סביבתיי.
הגו( המרכזי ביותר לעניי זה הינו כמוב בנק ישראל ,הנושא באחריות רחבה בכל הנוגע ליציבות
המשק הישראלי.
חוק בנק ישראל ,תשי"ד 1954קובע את תפקידיו של בנק ישראל ,ובראש שימוש באמצעי
מוניטאריי לייצוב ערכו של המטבע הישראלי ולקידו רמה גבוהה של ייצור ,תעסוקה הכנסה
לאומית והשקעות הו בישראל )סעי(  3לחוק( .הלכה למעשה מהווה בנק ישראל את הגו(
האחראי לפעילותו התקינה של המשק הכלכלי במדינה ,ונתו בידיו מגוו רחב של כלי וסמכויות
להשגת יעד חשוב זה.
מ הסקירה שניתנה קוד לכ ,על התייחסות של גופי מקבילי לבנק ישראל בעול לנושא
הסיכוני הסביבתיי )ראה בפרק שכותרתו "פיקוח על הבנקי בעול"( ,עולה כי ג בגופי אלו
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הולכת ומתחזקת המגמה הברורה לראות ניהול סיכוני סביבתיי כחלק הכרחי וחשוב בניהול
והערכת סיכוני פיננסיי בבנקי השוני .כתוצאה מכ %נית לראות שורה של התייחסויות
לנושא זה ,החל מפרסו הנחיות רשמיות ועד להתבטאויות בלתי פורמאליות.
נית לשער כי מגמה זו מתחזקת נוכח הפיכתו של הסיכו הסביבתי לברור ומשמעותי יותר
בשווקי המקומיי והבינלאומיי כאחד .תפקיד של גופי אלו במדינות השונות הינו לזהות
את הסיכוני הקיימי ולהנחות את הבנקי כיצד להתמודד ע סיכוני אלו באופ שימזער את
הסיכו למשק בכללו .על כ ,ככל שגדלה חשיפתו של בנק לסיכוני סביבתיי ,כפי שקורה כיו,
כ %הולכת ומתבהרת אחריותו של הבנק המרכזי להורות על התייחסות לסיכו זה ועל ניהולו
הראוי.
בתו %בנק ישראל ,האינסטנציה האמונה על נושאי אלו הינה המפקח על הבנקי .גו( זה,
השואב את סמכותו מפקודת הבנקאות ,1941 ,רשאי לית הוראות לעניי פעילותו וניהולו של
תאגיד בנקאי כדי להבטיח את ניהולו התקי ,את השמירה על כספי לקוחותיו וכדי למנוע פגיעה
ביכולתו לקיי את התחייבויותיו )ראה בסעי(  5לפקודה(.
מכוח סמכותו זו ,מפרס המפקח על הבנקי הוראות וחוזרי שוני שמטרת להנחות את
הבנקי כיצד לנהוג בנושאי שוני .כ ,%פורסמו בעבר על ידי המפקח הוראות שעניינ הסדרת
גביית עמלות על ידי הבנק ,בקרת אשראי ,הטיפול בחובות בעייתיי ועוד .אי כל ספק ,כי מתוק(
תפקידו של המפקח בשמירת היציבות במשק פנימה וכ אל מול שווקי בעול ,שומה עליו לעשות
שימוש דומה בסמכותו ולהנהיג קו מנחה בנושא התחשבות בסיכוני הסביבתיי וגיבוש הנחיות
לתכנית לניהול סיכוני סביבתיי .נציגי אד טבע ודי פנו אל המפקח על הבנקי בבקשה כי
יורה לבנקי לכלול את הסיכוני הסביבתיי במסגרת מגוו הסיכוני אות ה מנהלי.
בתשובתו ציי המפקח על הבנקי כי בכוונתו "להסב את תשומת ליב של התאגידי הבנקאיי
להתעצמות החשיפה לסיכוני סביבתיי בשני האחרונות ,ולצור %להתייחס לסיכוני אלה
לאור %כל תהלי %קבלת ההחלטות העסקיות – ובמיוחד בתחו האשראי" ) 22אוקטובר .(2006
ג א משמעות הדבר איננה בהכרח פרסו הנחיות מפורטות מלאות ברוח הצעתנו שהוצגה
לעיל ,עדיי ברור כי הגיעה העת לכל הפחות לפתוח בשלב הראשו ביישו הנושא בבנקי
בישראל .ייתכ ובדומה ל  OCCוה  FDICיש לגבש ,בשלב הראשו ,הנחיות כלליות לצורת
הערכה וניהול סיכוני אלה ,שיטות הטמעה בארגוני השוני ומער %הדרכה ובקרה ביישו
התכניות.
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סיכום
ישראל מצויה כיו במידה רבה בנקודת מפנה בה עובר סול הערכי הכלכלי והסביבתי ג יחד
תהלי) של עיצוב מחדש ,השואב את השראתו מ הידע המדעי כמו ג מ המגמות הכלכליות
העולמיות .בתקופה זו ממש מתעצבות הנורמות החברתיות והמשפטיות הצפויות לחלוש על
תחו דינאמי ומתפתח זה .אי כל ספק כי גופי שישכילו להפני את תהליכי השינוי ,ולהכיר
בקשר הבלתי יינתק בי הכלכלה לבי הסביבה ,יצאו מתהלי) זה כשיד על העליונה.
ההבנה כי פגיעה בסביבה מהווה סיכו פיננסי משמעותי ביותר ,אשר חייב להילקח בחשבו
בעת הערכת סיכוני וקבלת החלטות פיננסיות ,חיונית לש התנהלות עסקית ראויה ,וכל
התעלמות ממנה על ידי גופי פיננסיי כגו בנקי ובתי השקעות מהווה מעילה בתפקיד
החשוב במערכת הכלכלית המקומית והעולמית ג יחד.
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נספח :מדדים בתכנית לניהול סיכונים סביבתית
מוצע בזאת כי פרויקטי שוני יוערכו במדדי אובייקטיביי ככל הנית .לצור %כ %יש להתאי
לגו( הפיננסי מערכת קבלת החלטות שתיעזר בציו משוקלל לפרויקט ,לצור %החלטה על היק(
המימו ,הריבית ותנאי אחרי .אט"ד מציעה כי פרויקטי בעלי אופי מובהק ייבחנו על פי
מדדי אופייניי ,דוגמת סקטורי אלה .יש להתעל ממדדי שאינ רלוונטיי לאותו פרויקט
ולשנות את הציו המשוקלל בהתא.
תחו התעשייה הכימית
נושא
עמידה בתקני

ציו )(05

משקל
)(%

 – 0אינ עומדי ברוב התקני

 – 5עומדי בכל התקני

המחייבי לסקטור זה

המחייבי ובתקני וולונטריי
וכ הגדירו תקני והנחיות
מחמירי פנימיי לארגו

טכנולוגיה

 – 0טכנולוגיה ישנה שאינה
בשימוש יותר במדינות מערביות

 – 5טכנולוגיה חדשה אשר נבדקה
והוכחה כיעילה ואמינה

רמת סיכו של חומרי שבשימוש

 – 0שימוש בחומרי בדרגת סיכו
גבוהה מאוד

 – 5שימוש בחומרי בדרגת סיכו
נמוכה מאוד

כמויות וצורות אכסו חומרי
מסוכני

 – 0אכסו חומרי מסוכני
רבי ו/או בשיטות מיושנות

 – 5אכסו חומרי מסוכני
מועטי ו/או בשיטות חדישות

רגישות נופית וביולוגית של סביבת
הפרויקט

 – 0סביבת הפרויקט הינה סביבה
רגישה ו/או קרובה לשמורות
וערכי טבע נדירי

 – 5הפרויקט ממוק באזור בעל
רגישות נופית וביולוגית נמוכה

רגישות הידרולוגית

 – 0הפרויקט ממוק מעל מאגר
מי תהו גדול ו/או הנמצא קרוב
לפני הקרקע

 – 5הפרויקט אינו ממוק מעל
מאגר מי תהו ו/או מאגר הנמצא
עמוק מתחת לפני הקרקע

שיעור החומרי המסוכני
במוצרי )מתכות כבדות ,למשל(
בחינת המגמות

 – 0מוצרי החברה מצביעי על
מגמת עלייה בריכוז החומרי
המסוכני או אי מגמת ירידה

 – 5מוצרי החברה עומדי
בעקביות בתק אירופי

שיעור השפכי המושבי וניטרול

 – 0בפרויקט אי מערכת להשבת

 – 5בפרויקט קיימת מערכת

גורמי מסוכני בה

שפכי ו/או ניטרול לפני
שפיכת

להשבת שפכי וניטרול בתצורת
(Zero Liquid Discharge) ZLD

קרבה לאוכלוסיה

 – 0הפרויקט ממוק בקרבת
ישובי בעלי אוכלוסיה גדולה

 – 5הפרויקט ממוק באזור
תעשייה ייעודי המרוחק באופ

שיעור הפסולת המושבת

 – 0בפרויקט אי מיחזור

הפחתה במקור מגמות

בחינת מגמות השתפרות

בטוח ממקו ישוב
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 5בפרויקט השבה של למעלה מ
– 75%

תחו האנרגיה
נושא

ציו )(05

משקל
)(%

עמידה בתקני

 – 0אינ עומדי ברוב התקני
המחייבי לסקטור זה

 – 5עומדי בכל התקני
המחייבי ובתקני וולונטריי
וכ הגדירו תקני והנחיות
מחמירי פנימיי לארגו

טכנולוגיה

 – 0טכנולוגיה ישנה שאינה
בשימוש יותר במדינות מערביות

 – 5טכנולוגיה חדשה אשר נבדקה
והוכחה כיעילה ואמינה

רמת ניקיו דלקי פוסיליי
בשימוש )נית למדידה ג באחוז
הגופרית שבדלקי(

 0יינת לפרויקטי המשתמשי
בעיקר בדלק פוסילי מלוכל%
)מזוט כבד(

 5יינת לפרויקטי המשתמשי
בעיקר בדלק פוסילי נקי )גז טבעי(
או שאינ משתמשי בדלקי
פוסיליי כלל

אנרגיות מתחדשות

 – 0יינת לפרויקטי שאינ
משתמשי באנרגיות מתחדשות
כלל

 5יינת לפרויקטי המשתמשי
באנרגיות מתחדשות ביותר מ
 50%מצריכת האנרגיה שלה

יחס אנרגיה מושקעת לתוצר

 0יינת לפרויקטי בה יחס
אנרגיה מושקעת לתוצר הינו גבוה
משמעותית ביחס לממוצע באותו
ענ(

 5יינת לפרויקטי בה יחס
אנרגיה מושקעת לתוצר הינו נמו%
משמעותית ביחס לממוצע באותו
ענ(

עמידה בתוכנית הסחר בפליטות של

 0יינת לפרויקטי הרחוקי

 5יינת לפרויקטי העומדי

האיחוד האירופי )(CDM

מהתייעלות בפליטות גזי חממה

במדדי של ה  CDMושנמצאי

בהתא ל CDM

בהלי %לאישור תכנית שכזו

 0יינת לפרויקטי אשר:

 5יינת לפרויקטי אשר:

התייעלות אנרגטית
•

היסטוריית שיפור בצריכת
אנרגיה ליחידת תוצר /
הכנסת טכנולוגיות
לצמצו צריכת אנרגיה
)ניצול חו שיורי ,בקרת
צריכה וכו'(

•

ביצוע סקרי אנרגיה

•

חסכו באנרגיה בהתא
לתקנות מקורות האנרגיה

•

אי לה מעקב לגבי צריכת
האנרגיה ולא הוכיחו

•

התייעלות כלשהי בצריכה
•
•

אינ מבצעי סקרי אנרגיה

לא עומדי בתקנות מקורות
האנרגיה בנוגע לחיסכו
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יש לה מעקב ארו %שני
בצריכת אנרגיה ושמוכיחי
התייעלות מתמדת

•

מבצעי סקרי אנרגיה באופ
עקבי ועיתי

•

עומדי בתקנות מקורות
האנרגיה בנוגע לחיסכו

תחו תשתיות מי
נושא

ציו )(05

משקל
)(%

עמידה בתקני

 – 0אינ עומדי ברוב התקני
המחייבי לסקטור זה

 – 5עומדי בכל התקני
המחייבי ובתקני וולונטריי
וכ הגדירו תקני והנחיות
מחמירי פנימיי לארגו

טכנולוגיה

 – 0טכנולוגיה ישנה שאינה
בשימוש יותר במדינות מערביות

 – 5טכנולוגיה חדשה אשר נבדקה
והוכחה כיעילה ואמינה

רגישות נופית וביולוגית של סביבת
הפרויקט

 – 0סביבת הפרויקט הינה סביבה
רגישה ו/או קרובה לשמורות
וערכי טבע נדירי בסביבה מימית

 – 5הפרויקט ממוק באזור בעל
רגישות נופית וביולוגית נמוכה
ו/או בוצע ניסוי מקדי )(Pilot

מקור המי

 – 0הפרויקט ממוק ליד מקור
מי בלתי מתחדש

 5הפרויקט ממוק ליד מקור
מי מתחדש

רגישות המקור לזיהו

 0הפרויקט עושה שימוש במקור
מזוה

 5הפרויקט עושה שימוש במקור
רחוק ממזהמי

השפעה על גורמי שכני או
הנמצאי במורד הזר

 0הפרויקט עלול ליצור פגיעה
באיכות ו\או בכמות המי של
גורמי שכני או הנמצאי
במורד הזר

 5קיימת סבירות כי הפרויקט
יגרור שיפור באיכות ו\או בכמות
המי של גורמי שכני או
הנמצאי במורד הזר
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תחו שטחי פתוחי ,נדל" ובנייה
משקל
נושא
)(%

ציו )(05

עמידה בתקני

 – 0אינ עומדי ברוב התקני
המחייבי לסקטור זה

 – 5עומדי בכל התקני
המחייבי ובתקני וולונטריי
וכ הגדירו תקני והנחיות
מחמירי פנימיי לארגו

עמידה בהנחיות למכסות שטחי
ציבוריי פתוחי ומוסדות ציבור
)הנחית ממשלה(

 – 0הפרויקט מקצה מינימו
שטח לשצ"פי ולמוסדות ציבור
על פי התקני המחייבי או
למטה מכ%

 – 5הפרויקט מקצה שטח
לשצ"פי ולמוסדות ציבור הרבה
מעבר לתקני המחייבי

טכנולוגיה ושימוש במשאבי טבע

 – 0טכנולוגיה ישנה הצורכת
משאבי טבע רבי בבזבזנות,
שאינה בשימוש יותר במדינות
מערביות

 – 5טכנולוגיה חדשה אשר נבדקה
והוכחה כיעילה ואמינה ,חסכונית
במשאבי ומיחזור )"בנייה
ירוקה"(.

מיקו הפרויקט ורגישות סביבתית

 – 0פרויקט הממוק בסביבה

 – 5פרויקט הממוק בסביבה

מופרעת כבר ,רחוק מערכי טבע
בתולית ,בקרבה מטרידה לערכי
טבע ולמערכות אקולוגיות רגישות וממערכות אקולוגיות רגישות
שימוש בעורקי תחבורה ותשתיות

 – 0פרויקט המצרי %הקמת עורקי
תחבורה חדשי וקווי תשתיות

 – 5פרויקט המשתמש בעורקי
תחבורה וקווי תשתיות קיימי

תסקירי השפעה על הסביבה

 0פרויקט המחויב בתסקיר

 5פרויקט שאינו מחויב בתסקיר

השפעה על הסביבה המספק מידע
דל ביותר או מעיד על פגיעה בלתי

השפעה על הסביבה ,א %מספק
באופ וולונטרי תסקיר בעל מידע

הפיכה בסביבה רגישה; או
פרויקט שאינו מחויב בתסקיר א%
ניכר על פניו בפגיעה פוטנציאלית
ובצור %בתסקיר כזה שאינו קיי.

מקי( ביותר ואינו מעיד על פגיעה
בסביבה רגישה.

34

