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משבר אקלימי
אירועי מזג אוויר קיצוני ומפגעים אקלימיים פיזיים
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דרכי ההתמודדות עם סיכוני האקלים
מיטיגציה לעומת אדפטציה: או

סיכונים פיננסיים ואסטרטגייםסיכונים רגולטוריים ותפעוליים

אדפטציה
מגוון הפעולות והמהלכים  

,  שנועדו להפחית חשיפה

למזער נזקים ולהיערך  

בכדי להתמודד עם  , כראוי

השינויים שנגרמים עקב  

משבר האקלים ושאינם  

בני שינוי בשלב זה

מיטיגציה
פעולות ושינויים בייצור  

ובצריכה שנועדו להפחית או 

,  להעלים פליטות גזי חממה

או להסירם  /ו

מהאטמוספירה למען עיכוב 

או עצירת שינויים הנגרמים  

בעקבות משבר האקלים
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אקלים משתנה משפיע על רווחיות
World Economic Forum-של ה2023לפי דוח הסיכונים הגלובלי לשנת 

Failure to mitigate climate change

Failure of climate-change adaptation

Natural disasters and extreme weather events

Large-scale involuntary migration

Biodiversity loss and ecosystem collapse

Natural resource crises

Erosion of social cohesion and societal polarization

Widespread cybercrime and cyber insecurity

Geoeconomic confrontation

Large-scale environmental damage incidents

עשרת
הסיכונים הגלובליים 
המשמעותיים ביותר  

לעשור הקרוב
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ולא רק על התעשייה
אקלים משתנה משפיע על רווחיות

דוגמאות מהשנתיים האחרונות בתקשורת הישראלית



© 2022 Deloitte Israel & Co.

שווי התממשות סיכוני האקלים  
לחברות הגדולות בעולם 

$1T

ג של מדינות אירופה מצוי "מהתמ
בחשיפה הגבוהה ביותר לנזקים 

הקשורים בשינויי האקלים

80%

$2-4B
הנזק הכלכלי השנתי המיוחס  

להשפעות ישירות ועקיפות של שינויי  
2030אקלים עד שנת 

גובה החשיפה המצרפית של  
הסקטורים בעלי החשיפה  16

הגבוהה ביותר לרגולציית  
פחמן

$3.7T

$135
עלות ממולצת לטון פחמן  

 OECD-לפי ה2030לשנת 
לטובת מעבר כלכלות העולם 

2050לכלכלה דלת פחמן עד 

ג  "טווח מוערך של אובדן התמ
2050באגן הים התיכון עד שנת 

בתרחיש עסקים כרגיל

8.5-27.5%

השפעות פיננסיות גלובליות של אקלים משתנה
(2021ח מבקר המדינה לשנת "דו; CDP)נתונים עדכניים 
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שינויי אקלים מוגדרים כאיום הגדול 
ביותר על המשכיות עסקית במאה  

הנוכחית

מהסיכונים העיקריים שניצבים בפני  
נגרמים או מוחמרים  , המגזר העסקי היום

עקב שינויי האקלים

מהמנהלים הבכירים מציינים שמשבר  
האקלים פוגע בפעילות שלהם כבר היום

2020-22משנים Deloitteלפי מחקרים של 

אקלים משתנה משפיע גם על ההמשכיות העסקית

מהבנקים באירופה מתייחסים  
לסיכוני אקלים במבחני הקיצון  

כבר היוםשלהם 
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שינויים בדרישות
מחזיקי העניין

הדלדלות חומרי גלם 
והתייקרותם

שינויים בביקושים  
ובצרכי לקוחות

פגיעה ברציפות  
תפעולית ושיטות ייצור

גידול בעלויות תפעוליות  
וביטוחיות

?אילו סיכונים אנחנו צריכים לנהל בכלל: או
סיכוני אקלים במגזר העסקי
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רגולציה ומדיניות

שינויי שוקטכנולוגיה משתנה

סוגיות מוניטין

סיכוני
מעבר

אקוטיים כרוניים

סיכונים
פיזיים

סיווג סיכוני אקלים
:נהוג לחלק את סיכוני האקלים לשני סוגים עיקריים, TCFD-לפי ה
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10

2

1

Risk prioritization and financial valuation

Deloitteמתודולוגיית ניהול סיכוני האקלים של 
ניתוח סיכוני אקלים בארגונים

3

יצירת –גיבוש אסטרטגיות למניעה והיערכות 
תכנית היערכות רחבה ואפקטיבית שמתייחסת  

לסיכונים המהותיים ביותר

4

מגוון בחינת –מיפוי סיכונים פיזיים 
תרחישים אפשריים ואת השפעתם על  

כלל שרשרת הערך

בחינת מגוון שינויים –מיפוי סיכוני מעבר 
,  אפשריים ואת השפעתם על החברה

רווחיה והתפעול שלה

דירוג הסיכונים –הערכת ודירוג הסיכונים 
לפי מידת חומרה וסבירות ויצירתן של מפות 
חום בהתאם לקריטריונים ספציפיים לחברה  

ולניתוח תרחישי ייחוס
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גבוהבינונינמוך

רמת סיכון

זיהוי סיכוני אקלים
סיכוני האקלים המזוהים כמהותיים יתוארו לרוב על גבי  

מפת חום לפי סבירות ההתרחשות וחומרת הפגישה  

:במקרה של התרחשות

מהירות התממשות

טווח ארוך
שנים5≤

טווח בינוני
שנים5~

טווח קצר
שנים5≥

חומרה
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Raw Materials 
Purchasing & 

Extraction

On-Site 
Operation

Energy 
Consumption & 

Management

Wastewater 
Treatment

Raw 
Materials 
shipping

Downstream 
Distribution

Local 
Vendors

Imported 
Goods

Local 
Distribution

End-of-
Life

Use-
Phase

Increased Heat Waves 

Rising Temperatures 

Increased Fires

Extreme Rainfall Patterns

Increased Floods Events 

Increased Droughts 

Rising Sea Water Levels 

Increased Storms Events

Increased Cold Events

Polluted and Damaged Soil

Polluted Natural Water Resources 

Increased Earthquakes Events

Biodiversity Loss

Total Risk

זיהוי סיכוני אקלים
דוגמא לניתוח אפשרי של סיכוני אקלים פיזיים לחברה תעשייתית
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זיהוי סיכוני אקלים
 Citi Groupמטריצת סיכוני האקלים של

מטריצת סיכוני האקלים  
: Citi Groupשל
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?איך בפועל אקלים משפיע על רווחיות
2021, ב"ארהDeloitte, סיכוני אקלים פיזיים של חברת ציוד רפואי גלובליתמתוך הערכת 

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0 Productivity Impact by Hazard
Extreme Heat
Wet Extremes
Sea Level Rise
Wildfire
Water

-

100.0

200.0

300.0

400.0

2030 2050 2030 2050 2030 2050

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

Operational Impact by Hazard

:מהממצאים

$300-800M
עלויות שקשורות בסיכוני אקלים  

2050-פיזיים ב

60-95%
מנכסי החברה יושפעו מגלי  

2050-חום קיצוניים ב

$58-71M
עלויות המקושרות בפגיעה  

בפרודוקטיביות העובדים עקב גשם  
2030-קיצוני והצפות ב

2.5%
2050-משווי ההכנסות ב

יאבדו עקב מאורעות אקלים  
פיזיים
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?איך בפועל אקלים משפיע על אסטרטגיה עסקית
2021, קנדהDeloitte, סיכוני מעבר לביקוש תוצרי כרייה עבור חברת כרייה בינלאומיתמתוך הערכת 

1,465.8 

1,568.7 

1,385.3 

1,451.3 

1,343.3 

1,392.6 

6.2
8.0

8.5 16.0

493.6

1,299.0

-

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

2030 2040 2030 2040 2030 2040

USD M Energy Spend Carbon Spend

No Climate Action Middle of the Road Aggressive Mitigation

ניתוח הוצאות הארגון בעקבות שינויי רגולציה צפויים במוקדי פעילות החברה

:ביחס לתרחישי ייחוס שונים2040-ו2030בשנים 

$6.2M– 494M
-טווח ההוצאות הצפויות על פחמן ב

2030

$8.0M-1.3B
-טווח ההוצאות הצפויות על פחמן ב

2040



© 2022 Deloitte Israel & Co.

?איך בפועל אקלים משפיע על אסטרטגיה עסקית
2021, קנדהDeloitte, סיכוני מעבר לביקוש תוצרי כרייה עבור חברת כרייה בינלאומיתמתוך הערכת 

הביקוש למינרלים צפוי , 2050עד 
בהשוואה  2.7–1.3לגדול פי 

מכיוון שטכנולוגיות  , 2020לשנת 
דלות פחמן הן עתירות מינרלים 
ביחס לטכנולוגיות דלק מאובנים

:ניתוח השינוי הצפוי בביקוש למינרלים הנכרים ביחס לתרחישי ייחוס שונים 

Projected Annual Average Demand of Minerals up to 2050
Alignment to <Client 

Name> scenarios 

Middle of 
the Road

Aggressive Mitigation

Notes:
• B2DS: Beyond 2-degree scenario from the IEA ETP (2017) report; 50% chance of limiting average future temperature increases to 1.75°C by 2100
• 2DS: 2-degree scenario from the IEA ETP (2017) report; at least a 50% chance of limiting the average global temperature increase to 2°C by 2100
• RTS: Reference technology scenario from the IEA ETP (2017) report; assumes all countries will implement their Nationally Determined Contributions (NDCs), as proscribed under the Paris Agreement, resulting in an average 

temperature increase of 2.7°C by 2100
• Demand for copper in servicing the clean energy future is likely underestimated, since it does not include infrastructure requirements (i.e. transmission systems)

1.3x
Increase

2.7x
increase

2.6x
Increase
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מיסוי ושווקי פחמן–רגולציות בנושא פליטות פחמן בעולם 
ואף  , לנהל ולהפחית אותן, רגולציות חדשות בתחום הפליטות ברחבי העולם מאלצות את המגזר העסקי לחשוף היקפי פליטה

.יש להניח שאלה יתרחבו עם ריבוי המאורעות האקלימיים בשנים הקרובות; לשלם מס עבורן

ילה'צ

משנת  חוק מס פחמן •
הורחב בשנת  )2014
מחייב תשלום  –( 2020

Co2eעל טון $ 5של 
(.לחברות מסויימות)

מידת הטמעת 
הרגולציות

אין כרגע כוונה להחיל  
חוקים

קיימת בחינה או כוונה  
להחיל חוקים

קיימים חוקי פחמן  
בחלק מהמדינה

קיימים חוקי פחמן  
בבמדינה

האיחוד האירופאי

שוק וכן2005החל משנת מכסות פליטה קיימות•
פחמן מפוקח

מס פחמןבחלק גדול מהמדינות האירופאיות קיים גם •

CBAMהחלת : החל משנה זו•
ב"ארה

וסטס קיימות 'קליפורנה ומסצ, באורגון•
מכסות פחמן ושווקי הפחמן מוסדרים

תומך בהתקנת מכסות או ממשל ביידן •
באופן פדרלימיסי פחמן 
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?מדוע גם למשקיעים אכפת מזה

הערכת ודירוג היקף  
סיכוני והזדמנויות  

האקלים

מסגרות ואופן
ניהול הסיכונים

מנגנוני ממשל  
תאגידי רלוונטים  
לניהול הנושא  

בארגון

יעדים ומטרות  
בתחומי סביבה  

ואקלים

ניתוח השפעה  
פיננסית של אקלים 

על פעילות

,  פליטות גזי חממה
,  3כולל מכלול 

תחת אשוראנס

חברות רשומות  ( SEC)ב "במסגרת רגולציה חדשה של הבורסה לניירות ערך בארה, כך למשל–וישנן התפתחויות בנושא כל הזמן 
:על( שלוש שנים אחורה)2024-ב יידרשו לדווח החל מ"בארה
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המשמעות של המכלול השלישי בתעשייה
השיעור היחסי של פליטות עקיפות ביחס לכלל  , מ בישראל"בהתבסס על נתוני פליטות גזח,  Deloitteעל פי מחקר שערכה

:פליטות הארגון עומד על

תעשייה כבדה

88%
3מכלול 

מוערך  

12%
1+2מכלול 

תשתיות וחשמל

63%
3מכלול 

מוערך  

37%
1+2מכלול 

פיננסיים

95%
3מכלול 

מוערך  

5%
1+2מכלול 
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?איך חברות נערכות לשינויי האקלים

הקמת צוות תגובה בפריסה מיידית 
ורחבה לרגעים של משברי מזג אוויר  

כדי להבטיח הפרעה מינימלית  
לעסקים כרגיל

מיליון דולר  100תשקיע מעל 
השנים הבאות  10במהלך 

 Virent-במסחור תהליך ה
BioFormin  שממיר סוכרים

דלק ביולוגי וחומרי הזנה , לבנזין
מתחדשים

מייערת בצורה מוגברת איזורים בהם 

היא פועלת למען תמיכה במערכות  

אקולוגיות בריאות שיאפשרו את  

.הפעילות החקלאית שלה

יוצרת תשתית קירור גדולה יותר  
בבניינים כדי להפחית את עלויות  

הקירור הגדלות בנכסים

מתוך תכניות  

היערכות של 

חברות גלובליות  

כפי  , שונות

חות  "שמופיע בדו

TCFD

חברת הרכבות הלאומית

(ן ובנייה"נדל)GPTקבוצת 
(  חקלאות ומזון)OLAMקבוצת 

Marathon Petroleum
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?מה הקשר בין סיכוני אקלים לתהליך ביקורת פנימית

“FRC Climate Thematic, Audit – How are auditors taking account of climate-related challenges?”, November 2020

על רואי החשבון המבקרים להבין כיצד נושאים הקשורים לאקלים יכולים להשפיע על הדוח השנתי  , לנושא האקלים* FRC-לפי ההתייחסות של ה
:שלבים6לפי , של הארגון המבוקר וכיצד יש לשלב זאת בעבודת הביקורת המבוצעת

.רואי חשבון ואקטוארים,מבקרים פנימייםהרגולטור בבריטניה המקדם את השקיפות והיושרה שלהיא(FRC)כספילדיווחהמועצה*

הערכת סיכונים

בקרות

מגנוני ביקורת

מומחים

גילויים

דיווח

זיהוי הסיכונים האקלימיים אליהם הארגון חשוף ושעשויים להשפיע על גישת הביקורת ועל הדוחות הכספיים שלו

כולל הערכת מהותיות ומהימנות הפרקטיקות הננקטות, ניתוח דרכי ההתמודדות של הנהלת הארגון עם סוגיות אקלים

ביקורת על נאותות המאזנים בדוחות הכספיים ביחס לסיכוני אקלים

וכן לתרום לניתוח הסיכונים, כגון הערכות שווי, היעזרות במומחים בכדי לתמוך בתחומים ספציפיים של בדיקות ביקורת

בדיקת הגילויים הדוחות הכספיים וסקירת המידע הכלול בדוח השנתי ולרבות התחייבויות הקשורות לאקלים

העברת הממצאים למופקדים על הממשל בארגון
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?כיצד מבקר פנימי יכול להשפיע על ניהול סיכוני האקלים בארגון

תפקידה של הביקורת הפנימית זהה בהקשר של סיכוני אקלים כפי שהוא עבור  
הביקורת הפנימית היא המצפון של הארגון והמבקרים הפנימיים  . כל סיכון אחר

צריכים להיות מסוגלים לספק נקודות מבט עצמאיות וביטחון לדירקטוריון  
,  כמו כל הסיכונים האחרים,ולהנהלה הבכירה שסיכונים הקשורים לאקלים

מנוהלים כראוי ובתוך תיאבון הסיכון של הארגון

NatWest Group Plc, סיכונים יציבותיים–ראש מחלקת ביקורת , פיטר ספנסר
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