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Аналіз причин запровадження «зеленого» мікрофінансування у Тунісі
Метою статті є висвітлення проблем, які можуть негативно впливати на мікрофінансові установи та їх стійкий
розвиток під час фінансової кризи та подолання глобальної бідності. Окрім соціально-економічного впливу, для
мікрофінансового сектору настав час реагувати на зростаючі потреби та враховувати екологічний аспект, таким
чином, з’явилося «зелене» мікрофінансування. Ключовою роллю останнього є стимулювання економічного
зростання шляхом підвищення якості навколишнього середовища та соціальної інтеграції. В цьому контексті,
Туніс показав інтерес до запровадження нових правил, що полегшить розподіл «зелених» мікрокредитів. Для
подолання бідності та зниження рівня безробіття мікрофінансовою установою ENDA Tamweel було надано
екологічні кредити. Кінцевою метою цього дослідження є представлення тенденцій цього нового механізму
фінансування в Тунісі для досягнення стійкого екологічного розвитку.
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Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
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Анализ причин внедрения «зеленого» микрофинансирования в Тунисе
Целью статьи является освещение проблем, которые могут негативно влиять на микрофинансовые учреждения
и их устойчивое развитие во время финансового кризиса и преодоления глобальной бедности. Кроме
социально-экономического влияния, для микрофинансового сектора пришло время реагировать на растущие
потребности и учитывать экологический аспект, таким образом, появилось «зеленое» микрофинансирование.
Ключевой ролью последнего является стимулирование экономического роста путем повышения качества
окружающей среды и социальной интеграции. В этом контексте, Тунис показал интерес к внедрению новых
правил, что облегчит распределение «зеленых» микрокредитов. Для преодоления бедности и снижения уровня
безработицы микрофинансовым учреждением ENDA Tamweel были предоставлены экологические кредиты.
Конечной целью данного исследования является представление тенденций данного нового механизма
финансирования в Тунисе для достижения устойчивого экологического развития.
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