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У період світової економічної кризи спостерігалось значне погіршення показників стійкості державних фінансів України, що відбувалось
під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Досвід показав, що
державні фінанси України не є збалансованими та в останні роки зводяться зі значними дефіцитами. Ресурсна база сектору державних
фінансових корпорацій та сектору державних нефінансових корпорацій
сьогодні залишається недостатньою. Такий стан відображає низький рівень фіскальної стійкості, що обмежує можливості протидії внутрішнім
і зовнішнім викликам та фінансування заходів із упровадження реформ
в Україні. В таких умовах зростає актуальність дослідження та розробки
концепції фіскальної стійкості, впровадження заходів, спрямованих на
підвищення фіскальної стійкості України, визначення основних критеріїв
такого поняття.
Досліджуючи критерії фіскальної стійкості, важливо звернути увагу
на підхід до трактування фіскальної стійкості фахівців з Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). Вони вказують, що стійкість державних фінансів включає в себе такі основні чотири критерії:
 платоспроможність або здатність уряду фінансувати існуючі або
можливі майбутні зобов'язання;
 здатність уряду підтримувати економічне зростання протягом
тривалого періоду;
 справедливість або здатність уряду забезпечити чисту фінансову
вигоду для майбутніх поколінь, що є не меншими, ніж чисті переваги,
надані теперішньому;
 стабільні податки або здатність уряду фінансувати майбутні зобов'язання без збільшення податкового тягаря.
Такий підхід, на думку автора, є найбільш комплексним та враховує
всі особливості концепції фіскальної стійкості України. Водночас важливо
врахувати й особливості економічного та соціального розвитку України
та їх вплив на стабільність політики у сфері державних фінансів. Це
дозволить доповнити перелік критеріїв фіскальної стійкості двома
новими: транспарентністю бюджетного процесу та ефективним ризик-менеджментом фіскальних ризиків в середньо- та довгострокових періодах.
Так, проведення прозорої бюджетної політики, транспарентність бюджетного процесу розширює фіскальний простір та дозволяє підвищити ефективність управління державним боргом. Підвищення довіри та здатність

інвестором оцінити всі можливі ризики від інвестицій в облігації держави
знижує плату за ризик та стимулює зниження процентних виплат за державним боргом. Так, в процесі оцінки цінних паперів країни, що
провадить непередбачувану бюджетну та фінансову політику загалом,
інвестор включає в очікувану ціну також ризики, які насправді відсутні,
проте обмеженість інформації змушує його їх враховувати. Тому в довгостроковій перспективі відкритість бюджетного процесу є необхідною
умовою, адже в протилежному випадку неможливо досягти економічного
зростання – плата за користування коштами відволікатиме значну частину ресурсів, що могли б бути спрямовані на різні державні витрати.
Що ж до критерію ефективного ризик-менеджменту в середньо- та
довгостроковому періодах, то його важливість полягає в тому, що він
дозволяє бути впевненим у незмінності та передбачуваності поточної фінансової політики держави. Наприклад, значна соціальна напруга підвищує рівень фіскальних ризиків у зв'язку з імовірністю виникнення складної політичної ситуації, а тому про стабільну політику у сфері державних
фінансів на нескінченному часовому інтервалі говорити не доводиться.
Навпаки, очікування політичних явищ, що можуть дестабілізувати ситуацію в країні призводять до збільшення вартості залучення позикових
ресурсів для держави, що знижує фіскальну стійкість.
Визначення та детальний розгляд критеріїв фіскальної стійкості
послугує основою для подальшого дослідження управління фіскальною
стійкістю в системі антикризового регулювання та формування стратегії
забезпечення фіскальної стійкості в Україні.
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