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Оцінка вседоступності міжнародного фінансування туризму в Латинській Америці та на
Карибських островах
На світовому рівні туризм вважається шляхом до розвитку та зменшення рівня бідності, а також заохочення жінок,
меншин та малих підприємств до більш активної участі в економічному житті. У статті проаналізовано, чи може
міжнародна та урядова фінансова підтримка від міжнародних фінансових установ забезпечити ефективне
досягнення вищезгаданих цілей у Латинській Америці та на Карибських островах. Представлено ряд показників
для оцінки рівня участі некорпоративного підприємства у такому виді фінансування враховуючи об’єм та характер
останнього. Зроблено висновок про недосягнення вищезгаданих цілей.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
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Оценка вседоступности международного финансирования туризма в Латинской Америке и на
Карибских островах
На мировом уровне туризм считается путем к развитию и уменьшению уровня бедности, а также поощрению
женщин, меньшинств и малых предприятий к более активному участию в экономической жизни. В статье
проанализировано, может ли международная и правительственная финансовая поддержка от международных
финансовых учреждений обеспечить эффективное достижение вышеупомянутых целей в Латинской Америке и на
Карибских островах. Представлен ряд показателей для оценки уровня участия некорпоративного предприятия в
таком виде финансирования учитывая объем и характер последнего. Сделан вывод о недостижении
вышеупомянутых целей.
Ключевые слова: международные финансовые учреждения, туризм, сотрудничество в области развития,
вседоступность финансирования, финансирование.
Классификация JEL: F35, L83, O19, Q01.
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