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Екологічний облік як перспектива для готелів у вільній економічній зоні Акаби
Метою дослідження є визначення та пояснення основних факторів впливу на запровадження
екологічного обліку у готелях у вільній економічній зоні Акаби, вибірка дослідження включає в
себе 33 «зіркові» готелі. В основі дослідження лежать два інструменти для збору даних та
інформації, необхідних для досягнення цілей дослідження, фінансові звіти, опубліковані
відділом інвестицій Акаби, та опитування. У статті показано, що готелі у вільній економічній
зоні Акаби стикаються з труднощами та перешкодами у запровадженні екологічного обліку
через фактори, пов’язані з законодавством, рівнем обізнаності про екологічний облік, фактори,
пов’язані з готелями та кваліфікацією персоналу.
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Экологический учет как перспектива для отелей в свободной экономической
зоне Акабы
Целью исследования является определение и объяснение основных факторов влияния на
внедрение экологического учета в отелях в свободной экономической зоне Акабы, выборка
исследования включает в себя 33 «звездочных» отеля. В основе исследования лежат два
инструмента для сбора данных и информации, необходимых для достижения целей
исследования, финансовые отчеты, опубликованные отделом инвестиций Акабы, и опрос. В
статье показано, что отели в свободной экономической зоне Акабы сталкиваются с трудностями
и препятствиями во внедрении экологического учета из-за факторов, связанных с
законодательством, уровнем осведомленности об экологическом учете, факторов, связанных с
отелями и квалификацией персонала.
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