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Фінансова стійкість банківського сектору Палестини: емпіричний аналіз із використанням
системи CAMEL
Метою статті є оцінка фінансової стійкості комерційних банків, що мають лістинг акцій на фондовій біржі
Палестини, з використанням рейтингової системи CAMEL. Для оцінки фінансових показників шести
палестинських банків використано контент-аналіз, зведений рейтинг банку та одновибірковий t-критерій.
Джерелом вторинних даних, необхідних для проведення дослідження, послугувала фінансова звітність
банків за період 2007–2017 рр. Результати емпіричного тесту показали, що палестинські банки дотримуються
стандартів Базельського комітету з точки зору достатності капіталу та демонструють стабільність в плані
результатів діяльності та ліквідності. Автор робить висновок, що операційна ефективність банків, що
оцінюються, «об’єктивно регулюється». Результати також вказують на значні відмінності в показниках
ефективності, оцінених за допомогою рейтингової системи CAMEL, серед палестинських банків. У статті
висловлено думку про те, що керівництво банків Палестини повинне зосередитись на довгострокових
інвестиціях, замість короткострокових, та на контролі практики управління ризиками з метою збільшення
показників прибутковості, стійкості та зростання.
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Финансовая устойчивость банковского сектора Палестины: эмпирический анализ с
использованием системы CAMEL
Цель статьи – оценка финансовой устойчивости коммерческих банков, имеющих листинг акций на фондовой
бирже Палестины, с использованием рейтинговой системы CAMEL. Для оценки финансовых показателей
шести палестинских банков использованы контент-анализ, сводный рейтинг банка и одновыборочный tкритерий. Источником необходимых для проведения исследования вторичных данных послужила
финансовая отчетность банков за период 2007–2017 гг. Результаты эмпирического теста показали, что
палестинские банки следуют стандартам Базельского комитета с точки зрения достаточности капитала и
демонстрируют стабильность в плане результатов деятельности и ликвидности. Автор делает вывод, что
операционная эффективность оцениваемых банков «объективно регулируется». Результаты также говорят о
существенных различиях в показателях эффективности, оцененных с помощью рейтинговой системы
CAMEL, среди палестинских банков. В статье выражена мысль о том, что руководство банков Палестины
должно сосредоточиться на долгосрочных инвестициях, вместо краткосрочных, и на контроле практики
управления рисками с целью увеличения показателей прибыльности, устойчивости и роста.
Ключевые слова: качество активов, достаточность капитала, проблемные кредиты, результаты
деятельности.
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