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Внутрішня роль банків для економіки у процесі декарбонізації
Глобальне потепління та зміна клімату продовжують руйнувати навколишнє середовище та всі зусилля людей, саме тому
необхідно переглянути причини зміни клімату та розробити відповідні інструменти з метою вирішення проблеми стихійних
лих у результаті зміни клімату. Банк займає ключове місце в економіці будь-якої країни. Окрім зберігання грошей, дані
інститути також співпрацюють з урядом та міжнародними фінансовими установами, з метою реалізації різних ролей, що
формують напрямок розвитку світової економіки з точки зору зростання та розвитку. На тлі цього у даній статті
досліджуються банки як частина відповідних інструментів, які повинні постійно використовуватися для вирішення та
зменшення впливу горючих корисних копалин на глобальне потепління та зміну клімату, з метою переходу до більш
екологічно чистої економіки. Для досягнення цього необхідно радикальне прискорення банківського кредитування та
кредитів на фінансування зелених проектів та інвестицій, щоб зменшити викид вуглеводнів та одночасно підтримувати
стабільне економічне зростання та розвиток.
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Кола О. Одеку
Внутренняя роль банков для экономики в процессе декарбонизации
Глобальное потепление и изменение климата продолжают разрушать окружающую среду и все усилия людей, поэтому
необходимо пересмотреть причины изменения климата и разработать соответствующие инструменты с целью решения
проблемы стихийных бедствий в результате изменения климата. Банк занимает ключевое место в экономике любой страны.
Кроме хранения денег, данные институты также сотрудничают с правительством и международными финансовыми
учреждениями с целью реализации различных ролей, которые формируют направление развития мировой экономики с точки
зрения роста и развития. На фоне этого в данной статье исследуются банки как часть соответствующих инструментов,
которые должны постоянно использоваться для решения и уменьшения влияния горючих полезных ископаемых на
глобальное потепление и изменение климата, с целью перехода к более экологически чистой экономике. Для достижения
этого необходимо радикальное ускорение банковского кредитования и кредитов на финансирование зеленых проектов и
инвестиций, чтобы уменьшить выброс углеводородов и одновременно поддерживать стабильный рост и развитие.
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