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Індустріально розвинені зони Коега та Східний Лондон: вплив фінансового та соціальноекономічного розвитку даних зон на перспективи їх розвитку
Метою даної статті є оцінка впливу фінансового та соціально-економічного розвитку двох промислово розвинених зон, що
виникли у результаті державно-приватного партнерства (ДПП) у місті Буффало та місцевих муніципалітетах Нельсона
Мандели, розташованих у Східно-Капській провінції Південної Африки. Місцеві муніципалітети, незважаючи на введення
ДПП, як і раніше зустрічаються з серйозними соціально-економічними проблемами, такими як повільне економічне
зростання, підвищення рівня бідності, безробіття та стагнація інфраструктури в результаті її недофінансування. Крім того,
місцеві муніципалітетів залишаються зобов'язаними виконувати свій конституційний мандат, який передбачає надання
послуг громадам відповідно до Закону про менеджмент фінансування муніципалітетів (ЗМФМ) та Закону про муніципальні
системи (ЗМС). Фінансове планування муніципалітетів та управління призводять до розробки методів щодо досягнення
надійних фінансових показників у муніципалітетах відповідно до вимог надання послуг. Стійкі показники розвитку
муніципалітетів дозволяють рівномірно надавати товари та послуги всім громадянам.
У межах даного дослідження застосовано кількісний підхід, на основі структурованого 50-ти вибраних учасників. Одним з
основних результатів дослідження підтверджено, що місцеві муніципалітети отримують вигоду від механізмів приватного
партнерства, у межах якого урядовцям передані проектні плани та навички з управління, що вплинуло на підвищення якості
надання послуг. Ключова рекомендація, що представлена у роботі, полягає у наступному: що як національні уряди, так і
місцеві муніципалітети повинні забезпечувати підтримку ДПП шляхом вдосконалення Механізму реалізації муніципального
державно-приватного партнерства. У результаті дослідження зазначені висновки, що вищезгадане регулювання без
структурованого плану реалізації, суттєво поставить під загрозу інтерес інвестора до механізмів ДПП з негативними
фінансовими наслідками для держави.
Ключові слова: муніципальні державно-приватні партнерства, економічний розвиток на місцях, фінансові показники розвитку
муніципалітетів, розвиток інфраструктури та розвиток місцевого самоврядування.
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Индустриально развитые зоны Коега и Восточный Лондон: влияние финансового и социальноэкономического развития данных зон на перспективы их развития
Целью данной статьи является оценка влияния финансового и социально-экономического развития двух промышленно
развитых зон, возникших в результате государственно-частного партнерства (ГЧП) в городе Буффало и местных
муниципалитетах Нельсона Манделы, расположенных в Восточно-Капской провинции Южной Африки. Местные
муниципалитеты, несмотря на введение ГПП, по-прежнему сталкиваются с серьезными социально-экономическими
проблемами, такими как медленный экономический рост, повышение уровня бедности, безработицы и стагнация
инфраструктуры в результате ее недофинансирования. Кроме того, местные муниципалитеты остаются обязанными
выполнять свой конституционный мандат, который предусматривает предоставление услуг общинам в соответствии с
Законом о менеджменте финансирования муниципалитетов (ЗМФМ) и Законом о муниципальных системах (ОМС).
Финансовое планирование муниципалитетов и управления приводят к разработке методов по достижению надежных
финансовых показателей в муниципалитетах в соответствии с требованиями предоставления услуг. Устойчивые показатели
развития муниципалитетов позволяют равномерно предоставлять товары и услуги всем гражданам.
В рамках данного исследования применен количественный подход, на основе структурированного опроса 50-ти избранных
участников. Одним из основных результатов исследования подтверждено, что местные муниципалитеты получают выгоду от
механизмов частного партнерства, в рамках которого чиновникам переданы проектные планы и навыки управления, что повлияло
на повышение качества предоставления услуг. Ключевая рекомендация, которая представлена в работе, заключается в
следующем: что как национальные правительства, так и местные муниципалитеты должны обеспечивать поддержку ГЧП путем
совершенствования Механизма реализации муниципального государственно-частного партнерства. В результате исследования
указанные выводы, что вышеупомянутое регулирование без структурированного плана реализации, существенно поставит под
угрозу интерес инвестора к механизмам ГЧП с негативными финансовыми последствиями для государства.
Ключевые слова: муниципальные государственно-частные партнерства, экономическое развитие на местах, финансовые
показатели развития муниципалитетов, развитие инфраструктуры и развитие местного самоуправления.
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