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Муніципальні облігації як інструмент фінансування капіталовкладень в органи
місцевого самоврядування Палестини
Муніципальні облігації є доступним для багатьох великих міст варіантом залучення довгострокового фінансування
інфраструктурних проектів. Мета статті – розробити та виявити способи збереження кредитоспроможності, які можуть
бути використані підрозділами місцевого самоврядування в Палестині. Для визначення впливу на випуск
муніципальних облігацій, на макроекономічні змінні, вимірювані за доходами та витратами на душу населення, вартість
капіталу та рівень безробіття проаналізовано різні змінні. Змінні муніципального стану поділяються на підгрупи за
розмірами муніципалітетів, якістю фінансової звітності, непогашеною заборгованістю та фінансовими труднощами.
Для визначення змінної стану використано різні фінансові коефіцієнти, а також методи порівняльного й поперечного
аналізу, горизонтального та вертикального аналізу. Результати дослідження обмежені 11 найбільшими
муніципалітетами, кожен з яких є центральною одиницею місцевого самоврядування в губерніях, і не можуть бути
узагальнені стосовно всіх муніципалітетів Палестини. Результати показали, що макроекономічний та муніципальний
статус впливає на випуск муніципальних облігацій, основна сума та відсотки за якими виплачуються з доходів від
фінансованих з їх допомогою проектів. На основі результатів дослідження автори настійно рекомендують використання
муніципальних облігацій. Також Міністерство у справах місцевого самоврядування повинне сформувати відповідні
інструкції та зобов’язати муніципалітети вказувати дату оголошення при публікації підтверджених аудиторами
фінансових звітів.
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Муниципальные облигации как инструмент финансирования капиталовложений в
органы местного самоуправления Палестины
Муниципальные облигации являются доступным для многих больших городов вариантом привлечения долгосрочного
финансирования инфраструктурных проектов. Цель статьи – разработать и выявить способы сохранения
кредитоспособности, которые могут быть использованы подразделениями местного самоуправления в Палестине. Для
определения влияния на выпуск муниципальных облигаций, на макроэкономические переменные, измеряемые по
доходам и затратам на душу населения, стоимость капитала и уровень безработицы проанализированы разные
переменные. Переменные муниципального состояния делятся на подгруппы по размеру муниципалитетов, качеству
финансовой отчетности, непогашенной задолженности и финансовым трудностям. Для определения переменной
состояния использованы разные финансовые коэффициенты, а также методы сравнительного и поперечного анализа,
горизонтального и вертикального анализа. Результаты исследования ограничены 11 самыми большими
муниципалитетами, каждый из которых является центральной единицей местного самоуправления в губерниях, и не
могут быть обобщены по отношению ко всем муниципалитетам Палестины. Результаты показали, что
макроэкономический и муниципальный статус влияет на выпуск муниципальных облигаций, основная сумма и
проценты по которым выплачиваются из доходов от финансируемых с их помощью проектов. На основании результатов
исследования авторы настоятельно рекомендуют использование муниципальных облигаций. Также Министерство по
делам местного самоуправления должно сформировать соответствующие инструкции и обязать муниципалитеты
указывать дату объявления при публикации подтвержденных аудиторами финансовых отчетов.
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