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רקור

 ESGבחזית הליבה העסקית
בשנת  ESG ,2021הוא אחד מתחומי המיקוד המשמעותיים עבור ממשלות ,משקיעים ,בנקים וחברות

77%
מהחברות הגלובליות הגדולות מדווחות על יעדי פליטות פחמן
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$70T
היקף נכסים מנוהלים שחתמו על הGlasgow Financial Alliance-
לניטרליות פחמנית

$1,000B

600+

הערכה לצפי הנפקות חוב בר קיימא בעולם
ב2021-

תקנות מחייבות לדיווחי  ESGבעולם

שכלול וצמיחה של שוק המימון בר קיימא
 1,900חתימות PRI
המשקפות נכסים מנוהלים
בהיקף של $90tn

2019

עקרונות השקעה אחראיות
()PRI

פרסום
TCFD

פרסום עקרונות
איגרות חוב ירוקות

2018

2016

2014

2010

הצגת עקרונות
להלוואות ואג"ח
חברתיות וירוקות
השקעות אחראיות בהיקף
של כ$30tn-

הסכמי פריז

גורם מפתח לצמיחת
השקעות בנות קיימא

הנפקה ראשונה
של אג"ח חברתי

מעבר ממיקוד במוניטין של מותג ליצירת ערך
מוניטין של המותג
יחסי עובד
טאלנט
יחסי בעלי עניין
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שקיפות למשקיעים
Social License
ניהול סיכונים
ציות לתקנות רגולטוריות
יתרון תחרותי
הזדמנויות חדשות

Source: S&P Global Ratings and Global Sustainable Investment Review

2005

 S&Pבעולמות הESG-
 S&Pפעילה בעולמות ה ESG-מזה שנים במסגרת החטיבות השונות ,רכשה בשנים האחרונות חברות מובילות בתחום כמו SAM
ו Trucost-ומספקת מגוון של שירותים בתחום ,כגון הערכות  ,ESGדוחות ,אנליזות ,מדדי ני"ע  ,ESGמידע ,נתונים ומחקר.
מבין מגוון השירותים ,מספר מוצרים הרלוונטיים לישראל:
 oהערכת  - ESGבחינה רחבה של ביצועי החברה בתחומי ה ,ESG-המתבססת על שאלון שהחברה ממלאת ( .)*CSAהתוצר
הוא דוח באנגלית ובעברית ,הכולל ציון לכל שלושת המרכיבים ( )E,S,Gולרמת המוכנות של החברה לטיפול בנושאים אלה
וציון משוכלל כולל .הערכת  ESGרלוונטית לחברה ואינה קשורה לניירות הערך שהנפיקה (מניות ו/או חוב).
 oהערכת אג"ח ירוק – Green Transaction Evaluation -הערכת האימפקט הסביבתי הפוטנציאלי ממימון ירוק (ציון בסולם
של  1עד  )100וחוות דעת על ממשל תאגידי ודיווח.
 oחוות דעת בלתי תלויה ( - )Second Party Opinion - SPOלגבי התאמתה של עסקה/אג"ח/מסגרת פיננסית לתקנים
ועקרונות שפרסמו גופים בינלאומיים.
• אג"ח ירוק – Green Bond
• אג"ח חברתי – Social Bond
• אג"ח/הלוואה צמודים למדדי קיימות Sustainability-Linked Bond/Loan -

*S&P Global Corporate Sustainability Assessment - CSA
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הערכת ESG
ניתוח יחסי וחוצה סקטורים הצופה פני עתיד לגבי יכולתה של החברה לנהל הזדמנויות וסיכוני  ESGעתידיים.
כל אחד מהפרמטרים –  ,E,S,Gמקבל ציון בסולם של  1עד  100ונקבע ציון  ESGמשוקלל (.)40%-G ,30%-S ,30%-E
כמו כן נקבע ציון להיערכות ומוכנות .השילוב של שני הציונים מהווה את "הערכת ה"ESG-
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הערכת ESG
הערכת  ESGהיא דעה צופה פני עתיד לגבי יכולתה של החברה לנהל הזדמנויות וסיכוני  ESGעתידיים .הערכת  ESGעושה
שימוש במענה החברה לשאלון * CSAונתמכת באינטראקציה מעמיקה בין אנליסטים והנהלת החברה וחברי הדירקטוריון.
ניתוח רמת המוכנות

ניתוח פרופיל ESG
הערכת החשיפה להזדמנויות וסיכוני  ESGשניתן לצפותם
בחינת התאמת הממשל התאגידי לצמצום סיכונים וניצול
הזדמנויות

=
*S&P Global Corporate Sustainability Assessment
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הערכת היכולת לצפות ולהסתגל למגוון שיבושים סבירים
בטווח הארוך (לרבות שיבושים שאינם קשורים לתרחישים
סביבתיים או חברתיים)

מכשירי חוב בני קיימא מאפשרים לחברות להטמיע היבטי סביבה ,חברה וממשל
תאגידי באסטרטגיה העסקית והמימונית שלהן
היקפי ההנפקות של מכשירי חוב בני קיימא (מיליארד )$
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איגרות חוב ברות קיימא – אג"ח ירוקות ואג"ח חברתיות
• איגרות חוב ירוקות – איגרות חוב שתמורתן מיועדת להשקעה בפרויקטים עם יתרונות סביבתיים ,כגון
אנרגיה מתחדשת ,בנייה ירוקה וחקלאות בת קיימא .ההתחייבות לפליטת פחמן אפסית תעודד הנפקת
איגרות חוב ירוקות .שינויים בחקיקה וברגולציה בכל הקשור להיבטים הסביבתיים צפויים להגביר את הלחץ
לפעולה מצד המגזר הפרטי ויובילו להמשך הגידול בהנפקות של איגרות חוב ירוקות

• איגרות חוב חברתיות – איגרות חוב שתמורתן מיועדת לפרויקטים הנותנים מענה לבעיות חברתיות
ספציפיות ו/או שמטרתם להשיג תוצאות מיטיבות חברתית .משבר הקורונה הגביר את רמת העניין מצד
משקיעים ומנפיקים בנושא אי שוויון ,לרבות עלייה באבטלה ,אי שוויון בהכנסות וסוגיות במערכת הבריאות
והדיור S&P .סבורה כי גם בעולם פוסט קורונה ,הקריאה לצמיחה שוויונית ובת קיימא תמשיך להישמע בשוקי
ההון ,ותוביל לצמיחה נוספת בהנפקת איגרות החוב החברתיות .קיימת מגמה של גיוון בסוגי הפרויקטים
הממומנים על ידי איגרות חוב חברתיות ,ואנו מאמינים כי מגמה זו תימשך בטווח הארוך ,ככל שיופיעו
קטגוריות מימון חדשות ,המתמקדות בתחומים כמו התאוששות כלכלית ,גיוון והכלה ,ושיפור שירותים חיוניים
בסיסיים ,כולל ייצור והפצה של חיסונים.
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הערכת אג"ח ירוק
הערכת האימפקט הסביבתי הפוטנציאלי של הפרויקט הירוק הממומן (בסולם של  1עד  ,)100לצד חוות דעת על
הממשל התאגידי ועל שקיפות.
הערכת אג"ח ירוק
-

ציון השפעה סביבתית – הערכת האימפקט הסביבתי היחסי של
השימוש בתמורה לאורך חיי הפרויקטים הממומנים ,בהתחשב בסוגי
הפרויקטים הממומנים ובמיקומם.

-

חוות דעת ממשל תאגידי ודיווח – weak, basic, strong, advanced

-

הציון ניתן לפרויקטים הן בשלב לפני ההנפקה והן לאחריה.

התאמה לסטנדרטים גלובליים רלוונטיים
הערכת אג"ח ירוק עשויה לכלול גם חוות דעת לגבי התאמת העסקה
לסטנדרטים גלובליים בשוקASEAN Green ,Green Bond Principles:
.Green Loan Principles ,Bond Standards
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דוגמה:

חוות דעת בלתי תלויה ()SPO – Second Party Opinion
 – SPOבחינת ייעוד תמורת ההנפקה/ההלוואה/מסגרת
מימון והתאמתה לעקרונות גלובליים
הערכה של מסגרת או עסקה שהתמורה ממנה תשמש אך
ורק למימון פרויקטים סביבתיים או חברתיים התואמים
סטנדרטים ועקרונות שפרסמו גופים בינלאומיים:

מסגרת/עסקה ירוקה
התאמה ל,)GBPs( Green Bond Principles-
ל )AGBS( ASEAN Green Bond Standards-ו/או
ל)GLPs( Green Loan Principles-

מסגרת/עסקה חברתית
התאמה ל )SBPs( Social Bond Principles-ו/או
ל.)SLPs( Social Loan Principles-

מסגרת/עסקה בת-קיימא
התאמה לBPs/SBPs-
Sustainability Bond Guidelines
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 – SPOמימון הצמוד ליעדי קיימות
חוות דעת בלתי תלויה המתייחסת למדדי קיימות ()KPI
שקבעה החברה מראש במסגרת עסקת מימון ולמידת עמידתם
בתקנים ועקרונות שפרסמו גופים בינלאומיים.
ההכנסות משמשות למימון כללי של התאגיד ,אך עלויות
המימון קשורות להשגת מדדי הקיימות ( )KPIשהוגדרו מראש.

מסגרת/עסקת תלוית-קיימות
התאמה ל)SLBPs( Sustainability Linked Bond Principles-
)SLLPs( Sustainability Linked Loan Principles /

 – SPOבחינת ייעוד תמורה ההנפקה/ההלוואה/מסגרת מימון  -חוות דעת
המתייחסת ליעוד התמורה ומעריכה את עמידתה של העסקה בעקרונות
וסטנדרטים גלובליים רלוונטיים
מימון ירוק

חברתי

בר קיימא

Green Bond Principles
Green Loan Principles

Social Bond Principles
Social Loan Principles

Sustainability Bond
Guidelines

הדוח כולל
 תיקוף ההתאמה לסטנדרט גלובלי -יעדי קיימות של המנפיק

 חוות דעת עקרונות:❑ שימוש בתמורה
❑ תהליך בחירת הפרויקט והערכתו
❑ ניהול התמורה
❑ דיווח
 התאמה למטרות הפיתוח בר-קיימא של האו"ם ( UN
Sustainable Development
)Goals
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 – SPOמימון הצמוד ליעדי קיימות  -חוות דעת המתייחסת למדדי קיימות ()KPI
שקבעה החברה מראש ומעריכה את עמידתם בסטנדרטים ועקרונות שפרסמו
גופים בינלאומיים.
איגרות חוב

הלוואות

הדוח כולל

Sustainability-Linked Bond
Principles

Sustainability-Linked Loan
Principles

 תיקוף ההתאמה לסטנדרט גלובלי יעדי קיימות של המנפיק חוות דעת עקרונות:❑ בחירת מדדי קיימות ()KPI
❑ כיול יעד(י) ביצועים תלוי(י) קיימות
❑ מאפייני המכשיר
❑ דיווח
❑ בדיקה לאחר הנפקה
 התאמה למטרות הפיתוח בר-קיימאשל האו"ם ( UN Sustainable
) Development Goals
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מכשירי חוב צמודים למדדי קיימות מאפשרים לחברות להטמיע היבטי סביבה,
חברה וממשל תאגידי באסטרטגיה העסקית והמימונית שלהן
• מכשיר הצובר תאוצה רבה בשווקים הגלובליים ,ונותן לחברות תמריצים לקדם קיימות באופן רחב יותר על ידי קישור ישיר של עלות

המימון שלהן לעמידה ביעדי ביצועים ספציפיים בתחום הקיימות.
• הלווה יכול להחיל את הסיווג על כל סוג של הלוואה או אג"ח ולקשר ישירות בין עלויות המימון להשגת יעדי ביצועים קבועים מראש
בתחום הקיימות כגון הפחתת פליטת גזי החממה ,עלייה בגיוון מצבת העובדים וכדומה .התמורה יכולה לשמש לכל מטרה ארגונית.

התפלגות אג"ח צמודות למדדי קיימות לפי מגזרי פעילות
()2020-2019
תשתיות
24%

טכנולוגיה
2%

אנרגיה
2%

תקשורת
5%
שירותי בריאות
8%

ייצור תעשייתי
18%

מוצרי צריכה
22%
סחורות
19%
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ESG  בנושאיS&P משאבי מידע שימושיים של

ESG Research & Insights
ESG Evaluation
Published ESG Evaluations & Analytical Approach
Sustainable Financing Opinions
Published Second Party Opinions, Transaction
Evaluations & Analytical Approach
ESG in Credit Ratings
ESG Industry Report Cards
CSA Website
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