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Abstract. In the ar�cle the fiscal policy condi�ons of different governments of the world are 

analyzing. These condi�ons include exis�ng risks and factors of economic uncertainty. The factors 

of uncertainty are not only macroeconomic (as infla�on, government debt or great budget 

deficit), but also social, poli�cal and even ecological. Depending on the effect of these factors to 

the macroeconomic indicators of the countries the scale of uncertainty was proposed. The scale 

includes 5 level of uncertainty: from the absolutely certainty and risk to the highest fi�h level. A�er 

that the countries were grouped according to the scale metricity. This research helped to analyze 

the rela�on between the uncertainty level of the countries’ group and the type of fiscal policy they 

were leading. It can help also to form an effec�ve model of fiscal policy behavior in uncertainty 

condi�ons and to reduce nega�ve impact of the last one to the economic growth of the country.
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Постановка проблеми. Проблема невизначеності економічного розвитку країни є перешкодою 
побудування виваженої та ефективної політики, що сприятиме покращенню добробуту нації. 
Невизначеність економічного розвитку може включати як зовнішні шоки (війни, революції, часті 
забастовки, екологічні, природні катастрофи тощо), так і внутрішні фактори – високий державний борг 
та дефіцит бюджету, інфляція, безробіття, корумпованість влади, залежність від іноземних інвестицій 
та інші економічні шоки. Такі фактори негативно впливають на можливість використання фіскальних 
інструментів та їх ефективність. Проблема невизначеності економічного розвитку згідно своїй природі 
не може бути вирішена через наявність майбутніх факторів, ймовірність яких не можна розрахувати та 
наявність людського фактору. Але можна виявити взаємозв’язок відповідного фактору невизначеності 
та дій уряду, а разом з тим - зв’язок з економічними результатами країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема невизначеності економічного розвитку та її 
вплив на проведення фіскальної політики була розглянута В.Брейнардом1, який запропонував поведінку 
«обережності» у діях уряду в період підвищеної невизначеності та зведення до мінімуму соціальних 
втрат. Іншими дослідниками даної тематики є Б.Йохансон2, що аналізував вплив невизначеності на 
модель фіскальної політики, вчені Funtowicz та Ravetz3, які запропонували триступінчату шкалу 
невизначеності. Висновки щодо обрання відповідних факторів невизначеності країн, їх статистичні 
данні та аналіз фіскальної політики було зроблено, спираючись на публікації МВФ по кожній країни, 
статистичну звітність офіційних сайтів відповідних країн та статті офіційного сайту країн ОЕСD.

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є аналіз факторів економічної 
невизначеності країн світу, а також вплив цих факторів на обрані інструменти фіскальної політики та 
її результати. 

Основний матеріал. Передумови ефективного використання тих чи інших інструментів 
економічної політики, а також прогнозування їх можливого впливу на стан розвитку економічної системи, 
залежить від рівня невизначеності економічних явищ та економічного розвитку взагалі. Невизначеність 
пов’язана перш за все з тим, що кожна національна економіка проходить свій шлях розвитку, має свою 
модель економічної системи Для зручності економіки країн світу будуть розглядатися за регіональним 
фактором за наступними групами: країни Євросоюзу, країни НАФТА (США, Канада та Мексика), країни 
Латиноамериканської асоціації, країни БРІКС та країни, що входять до АТЕС. 

1 Brainard, W. (1967). Uncertainty and the Effectiveness of Policy. The American Economic Review, vol.57, №2, 
411-425.
2 Johannsen, B. (2013). When are the Effects of Fiscal Policy Uncertainty Large? Department of Economics, Northwestern 
University. 
3 Funtowicz, S., Ravetz, J. (1990). Uncertainty and quality in science for public policy. Kluwer, Dordrecht. 
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Країни-члени НАФТА поєднують такі ознаки як висока розвиненість ринкової економіки, але 
разом з тим для них є характерними суттєво економічні фактори невизначеності, такі як високий рівень 
бюджетного дефіциту та значний державний борг.

Високий рівень федерального боргу США, наприклад, підвищує ризик фіскальної кризи, а 
разом з нею – впевненість інвесторів щодо здатності уряду керувати власним бюджетом та отримувати 
займи за доступними цінами. Подальше підвищення державного боргу та бюджетного дефіциту може 
спровокувати зростання відсоткових ставок, що негативно відобразиться як на рівні інвестування в 
економіку, так і на рівні життя населення бідного та середнього класів. Мексика у свою чергу є залежною 
від невизначеного майбутнього щодо видобутку нафти та стоїть на шляху до податкових реформ, зміст 
яких є досі неповним.

Табл. 1
Фактори невизначеності США, Канади та Мексики

Країна Фактори невизначеності

США Високий державний борг, високий рівень бюджетного дефіциту

Канада Високий рівень бюджетного дефіциту

Мексика
Невизначеність щодо майбутнього видобутку нафти, відсутність реформ в 
енергетичному секторі, невизначеність податкової реформи

Джерело: складено автором

Усі країни Латинської Америки, що були взяті до таблиці, знаходяться на схожому рівні розвитку. 
Наразі фіскальна політика Аргентини спрямована на девальвацію місцевої валюти та стримуючий 
характер для приборкання темпів інфляції. Уряд Чилі дотримується антициклічної фіскальної політики 
та накопичує надлишки у державному інвестиційному фонді в період високих цін на мідь, як основного 
товару свого експорту. Та навпаки, у період низьких цін на мідь уряд дозволяє дефіцит державного 
бюджету. Основним фактором невизначеності Чилі є її залежність від цін на мідь: падіння ціни 
останньої на 10% викликає падіння ВВП країни майже на 1 відсоток4. Перу залишається країною з 
високою бідністю населення, а через те – характеризується соціальною напруженістю та політичною 
нестабільністю.

Фіскальна політика Перу є проциклічною та, не зважаючи на це, швидко відновилася після кризи 
2008-2009 р. Тільки у 2011 році уряд взяв курс на зменшення відсоткових ставок, тож у 2013 році країна 
мала найнижчу ставку на доходи фізичних осіб серед країн Латинської Америки, але досить високу 
ставку податку на прибуток.

Колумбія є залежною від експорту сировини та відповідно – від динаміки світових цін на ці типи 
товарів.

Табл. 2
Фактори невизначеності країн Латинської Америки

Країна Фактори невизначеності

Аргентина Висока інфляція, девальвація валюти

Чилі Залежність від цін на мідь

Перу
Залежність від цін на метали та мінерали, соціальні протести, політична 
нестабільність

Колумбія
Залежність від енергетичного та гірськодобувного експорту, високе 
безробіття, соціальна напруженість, невизначеність податкових реформ

Джерело:складено автором

4 Central Intelligence Agency library. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
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Не зважаючи на швидкий економічний розвиток, Колумбія залишається бідною країною з 
нерозвиненою інфраструктурою. Інвестиції в Колумбію є відносно високими для Латиноамериканських 
країн, більшою частиною вони спрямовані на нафтовий та газовий сектори. У 2013 році урядом Колумбії 
була проведена податкова реформа щодо покращення податкового та митного адміністрування, що 
дозволить збільшити податкові надходження країни.

Арабські країни поєднує їх залежність від добутку та експорту нафти. Основними проблемами, 
що зашкоджують стійкому зростанню економікам Іраку, Ірану, Сирії, Пакистану та Афганістану є 
політичні протистояння, соціальні напруги пов’язані з сильною корупцією, застаріла інфраструктура, 
дефіцит кваліфікованих кадрів та застаріла база законів щодо комерційної та інвестиційної діяльності.

Економіка ОАЕ є більш розвиненою завдяки швидкому відновленню робочих місць, інфраструктури 
та фінансового ринку. Країна є залежною від світових коливань цін на нафту, а її фіскальна політика 
спрямована на скорочення витрат (крім заробітних плат) у контексті стійкого економічного розвитку 
країни.

Країни БРІКС включають економіки Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ЮАР. Пісткризова фіскальна 
політика Бразилії була стримуючою задля приборкання інфляції. При цьому безробіття у країні 
залишилось на рекордно низькому рівні, а нерівність доходів населення суттєво зменшилась.

Табл. 3
Фактори невизначеності країн Близького Сходу

Країна Фактори невизначеності

Іран
Залежність від цін на нафту, економічні та політичні санкції, політична напруга з США 
та Ізраїлем

Ірак
Залежність від цін на нафту, політична нестабільність, корупція, соціальна напруга, 
воєнні конфлікти, застаріла інфраструктура, застаріле законодавство

Сирія
Економічні та політичні санкції, політична нестабільність, соціальна напруга, 
зруйнована інфраструктура

Пакістан
Політична нестабільність, соціальна напруга, бідність, висока інфляція та безробіття, 
значна девальвація національної валюти, широкий неформальний сектор, залежність 
від експорту текстилю та ринкових цін на нього.

Афганістан
Політична нестабільність, бідність, зруйнована інфраструктура, залежність від 
міжнародної допомоги, корупція, слабка збираємість доходів, безробіття, відсутність 
чіткої статистики та макроекономічних даних.

ОАЕ Залежність від світових коливань цін на нафту

Джерело: складено автором

Росія протягом 2009-2014 років характеризується уповільненням темпів приросту економічного 
розвитку через зниження світових темпів економічного росту, зниження цін на нафту та через внутрішні 
проблеми російської економіки. Негативно на стан невизначеності економічного розвитку країни 
вплинув конфлікт 2014 року, а також економічно-політичні санкції з боку країн ЄС та США. 

Швидкий економічний ріст Індії став гальмуватися у 2011 році через падіння іноземних інвестицій, 
а останні – через зростання процентних ставок, ріст інфляції та песимістичні погляди інвесторів на 
подальші економічні реформи уряду Індії. Це спричинило активну політику країни по скороченню 
бюджетного дефіциту та підвищенню участі іноземних інвесторів у прямих інвестиціях.

Макроекономічні дисбаланси спричинили другу хвилю відтоку іноземного капіталу з Індії у 
більш стабільні країни Заходу, що спричинило різке знецінення національної валюти. Але у 2014 році 
можна вже спостерігати невелике покращення через скорочення дефіциту поточного рахунку країни та 
позитивні очікування щодо наступних економічних реформ та стабілізації валюти.
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Табл. 4
Фактори невизначеності країн БРІКС

Країна Фактори невизначеності

Бразилія
Висока інфляція, високий рівень корумпованості влади, недовіра до влади, 
недофінансування інфраструктури.

Росія
Невизначеність внутрішньої та зовнішньої політики, економічні та політичні 
санкції, макроекономічна нестабільність, знецінення рубля, зростання 
заборгованості населення, незадовільний стан інфраструктури.

Індія
Макроекономічні дисбаланси, знецінення рупії, невизначеність податкових та 
економічних реформ, значний дефіцит поточного рахунку країни.

Китай
Залежність від іноземних інвестицій, слабкий внутрішній попит, можливість 
виникнення «фінансового пузиря» та перегріву економіки, виснаження моделі 
екстенсивного типу розвитку

ЮАР
Високий рівень безробіття, нерівність, бідність населення, значний бюджетний 
дефіцит, незадовільнений стан інфраструктури, часті страйки та мітинги 

Джерело:складено автором

Економіка Китаю зіштовхується з численними проблемами, зокрема скороченням високих темпів 
внутрішніх збережень та відповідно низьким внутрішнім споживанням, зростанням населення, що 
робить актуальним стимулювання приватного малого та середнього підприємництва, високим рівнем 
корупції та іншими економічними порушеннями, занадто швидкою трансформацією економіки, що 
спричинило соціальний розрив та екологічну кризу.

Основні фактори, що лежать в основі сучасної невизначеності економічного розвитку Китаю є 
боргове навантаження на економіку, промислове перевиробництво, неефективний розподіл капіталу на 
державні банки та повільне відновлення торгових відносин Китаю з партнерами. Виснаження ресурсів 
Китаю породжує ризик індустріального та фінансового пузиря, а ринкова тенденція до зниження цін 
вимагає збільшити тиск на робочу силу, що може спровокувати соціальні вибухи в умовах зниження 
темпів росту економіки. Основними сучасними проблемами економіки ЮАР, що породжують стан 
невизначеності, є високі рівні безробіття, бідності та нерівності доходів. 

Економічна політика ЮАР спрямована на приборкання інфляції, але така стратегія породила 
проблему значного бюджетного дефіциту, а разом з тим – обмежує можливості держави задовольнити 
інтереси різних соціальних груп та уникнути соціальної напруги через введення непопулярних мір.

Економіка Європейського союзу об’єднує національні економіки 18 країн та наближується за 
рівнем ВВП до США. При цьому основним, найважливішим фактором невизначеності ЄС є боргова 
криза, що почалась ще у 2009 році з кризи у Греції, Іспанії, Італії, Ісландії та Португалії.

Табл. 5
Фактори невизначеності країн ЄС

Фактори невизначеності

Країни ЄС

Швидкий ріст державного боргу (особливо Італії, Греції та Іспанії), високий 
рівень безробіття в Іспанії, Італії та Греції, сповільнення темпів росту економіки 
всіх країн ЄС (у тому числі й економіки Німеччини), конфлікт ЄС з Росією та 
запровадження економічних санкцій.

Джерело: складено автором

Причиною кризи країн ЄС є їх нерівномірність в процесі інтеграції та різниця в рівнях соціально-
економічного розвитку, що гальмує синхронізацію бізнес циклів ЄС. Таким чином проведення єдиної 
політики може не відповідати потребам усіх країн. Наприклад, у 2011 році ЄЦБ збільшив облікову 
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ставку з метою приборкання інфляції у Німеччини, чим зашкодив економікам Греції, Португалії та 
Італії, що знаходились на той час у стані рецесії.

Група АТЕС включає до себе Японію, Південну Корею та Австралію. Вони є високорозвиненими 
та потребують особливої уваги через зниження темпів росту економіки.

Табл. 6
Фактори невизначеності Японії. П.Кореї, Австралії

Країна Фактори невизначеності

Японія
Значний державний борг, бюджетний дефіцит, слабке внутрішнє споживання, 
ризик екологічних та природних катастроф, не повністю відновлена 
інфраструктура, дефляція, старіюче населення, стагнація економіки.

Південна Корея

Залежність від експорту та зовнішніх ринків (доля експорту у П.Кореї 
становить біля 50% ВВП), швидке старіння населення, нерівність доходів 
населення, що може призвести до соціальної напруги, висока заборгованість 
домогосподарств

Австралія
Скорочення інвестиційного попиту на екологічну енергетику країни, що є 
стратегічно важливою для Австралії, збільшення рівня безробіття.

Джерело:складено автором

Однією з актуальніших проблем Японії є її обсяг державного боргу до ВВП. У 2013 році цей 
показник становив 226,1%5. Крім того у період низьких темпів економічного росту країна нарощувала 
бюджетний дефіцит. Все це скоротило рівень інвестицій з боку приватного сектору, зокрема інвестицій 
в основний капітал, доля яких на даний момент становить 20% від ВВП. Іншими проблемами економіки 
Японії є дефляція, стагнація, старіюче населення, дорога валюта.

Південна Корея протягом останніх чотирьох десятиріч показує ріст ВВП та характеризує себе 
як високотехнологічну промислову економіку. Проте її успіх у значній долі залежить від експорту та 
зовнішніх ринків. Це пояснює як спад економічного росту після світової фінансової кризи 2008-2009 
років, так і в’ялі темпи приросту ВВП у 2012 та 2013 роках у результаті ринкових спадів у США, Китаї 
та Європейському Союзі. 

Економіка Австралії характеризується стійким ростом (біля 3,2% щорічно), низьким рівнем 
безробіття та державного боргу. Незважаючи на усі позитивні тенденції, останній рік характеризувався 
спадом інвестицій в сектор альтернативної енергетики Австралії, який є стратегічно важливим для 
економіки країни. Така ситуація спонукає уряд до стимулювання внутрішнього попиту, для того щоб 
компенсувати інвестиційний спад. Це викликало підвищення курсу національної валюти та збільшило 
рівень безробіття у країні.

Таким чином ми можемо виокремити групи країн за їх факторами невизначеності та побудувати 
шкалу невизначеності.

– Невизначеність п’ятого ступеню
– Невизначеність четвертого ступеню
– Невизначеність третього ступеню
– Невизначеність другого ступеню (ризик)
– Абсолютна визначеність.
Абсолютна визначеність – ситуація на ринку, що характеризується повнотою інформації, 

чистотою та достовірністю статистичної бази даних, передбачуваністю реакції та поведінки усіх 
ринкових суб’єктів. Ситуація абсолютної визначеності є теоретичною та введеною задля задання точки 
відліку для шкали визначеності, тому у дану категорію ми не будемо відносити жодну країну: адже 
реальність обумовлює як невизначеність майбутніх подій, так і фактор нераціональності поведінки 
ринкових суб’єктів. 

Невизначеність першого ступеню за критерієм кейнсіанського погляду, можна назвати ситуацією 
ризику: така ситуація характеризується майже достовірною статистичною інформацією, що дозволяє 
будувати прогнози майбутніх подій, ймовірності їх реалізації та план дії для пом’якшення та уникнення 

5 International Monetary Fund official website. <http://www.imf.org/external/pubs/>.
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негативних наслідків. Ризик ураховує нераціональний фактор у поведінці ринкових суб’єктів, але може 
будувати ймовірності тих чи інших подій лише спираючись на певну історичну базу. Ситуація ризику є 
характерною для усіх без виключення економік.

Невизначеність другого ступеню характерна для стабільно зростаючих країн з помірними 
макроекономічними показниками: безробіття, цін, бюджетного дефіциту та боргу, відносною 
гармонізацією доходів населення, відсутністю соціальної напруги. До цієї категорії можна було б 
віднести Австралію, Мексику та ОАЕ, але остання попадає у вищу категорію невизначеності через 
надмірну залежність від одного ресурсу – нафти.

Невизначеність третього ступеню, на відміну від ризику, характеризується проблемами, що 
блокують доступ до достовірної інформації та певними економічними проблемами, що є характерними для 
економічного розвитку, але спроможні причинити наслідки, що відрізняються від прогнозованих. До таких 
перешкод ми відносимо: інфляцію (помірну), бюджетний дефіцит, державний борг, надмірна залежність від 
зовнішніх ринків, зростаюче безробіття, старіння населення, недостатнє фінансування інфраструктури. 

Вказані соціально-економічні проблеми є характерними для багатьох країн на різних етапах свого 
розвитку та можуть створювати прогнози економічної політики уряду в залежності від домінуючої 
проблеми. Але такі прогнози не є достовірними, а соціально-економічні проблеми можуть утворювати 
непередбачувані ефекти.

Невизначеність четвертого ступеню включає більш серйозні соціально-економічні проблеми, 
такі як бідність та нерівність доходів населення, висока ступінь безробіття, гіперінфляція, стагнація 
економіки, корумпованість влади та недовіра до її політики, періодичні мітинги, соціальні протести, 
широкий неформальний сектор, заборгованість населення та загроза «фінансового пузиря» в економіці. 
Перші сім факторів невизначеності створюють невизначеність через загрозу соціального вибуху, 
революції, насильницьку зміну влади.

Широкий неформальний сектор утворює ситуацію неповноти статистичної інформації, її спотворення 
та неможливість будувати розрахунки ймовірностей, моделей майбутніх подій та планувати варіанти 
соціально-економічної політики. Заборгованість населення та загроза фінансового пузиря створюють 
макроекономічні дисбаланси та досить різко відображується на рівні іноземних інвестицій у країну.

Табл. 7
Структурування країн в залежності від шкали невизначеності

Шкала невизначеності Країни

Невизначеність п’ятого ступеню
Афганістан, Сирія, Іран, Ірак, Пакистан, Україна, 
країни центральної та західної Африки, ряд острівних 
країн.

Невизначеність четвертого ступеню
ЮАР, Китай, Японія, Греція, Іспанія, Перу, Колумбія, 
Індія, Росія, Бразилія, країни пострадянського 
простору

Невизначеність третього ступеню
США, Канада, країни ЄС (крім Греції та Іспанії), 
Південна Корея, Аргентина, Чилі, Мексика,ОАЕ

Невизначеність другого ступеню Австралія

Невизначеність першого ступеню (ризик) Усі країни

Абсолютна визначеність -

Джерело: побудовано автором

Та нарешті ситуація невизначеності п’ятого ступеню обумовлена відсутністю статистичних даних 
щодо розвитку країни, може супроводжуватись воєнними конфліктами та сильними екологічними 
катастрофами.

Таким чином, побудувавши структуру невизначеності основних економік світу, можна простежити 
зв’язок між рівнем невизначеності за запропонованою шкалою та інструментами фіскальної політики, 
що застосовуються у даних групах країн.
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Країни п’ятого ступеню невизначеності перш за все характеризується значною соціальною 
напругою, що перешкоджає проведенню непопулярних заходів фіскальної політики через загрозу 
революцій та масових мітингів. Тож майже усі країни групи зберігають популістську спрямованість 
або хоча б уникають різких змін у політиці. Низький рівень життя у країнах групи п’ятого ступеню 
спричиняє опір спробам держави підвищити податкові ставки та реагує ще більшим зменшенням 
податкових надходжень до бюджету у відповідь. Таким чином єдиним інструментом, що залишається 
у влади є політика контролю за державними видатками (зменшення або збільшення їх в залежності 
від мети такої політики) та посилення контролю за податковим адмініструванням. Зменшення обсягу 
пільг та соціальних дотацій також може бути використано як інструмент фіскальної політики, але, як 
можна спостерігати, такі дії впроваджуються лише якщо данні соціальні дотації та пільги не мають 
вирішального впливу на рівень життя соціальної групи.

Країни четвертого ступеню невизначеності переважно залежать від зовнішніх інвестицій, тому 
зусилля влади у цьому випадку спрямовуються на стимулювання внутрішнього попиту, зростання 
витрат на суспільні праці. Ця категорія країн є вже більш стабільною у соціальному плані, тож 
уряди країн використовують регулювання податковими ставками як інструмент фіскальної політики.  
У 2014-2015 роках усі країни групи або утримували податкові ставки на минулому рівні, або підвищили 
ставки (зокрема Японія). Державні витрати були зменшені, що пояснюється проблемами бюджетного 
дефіциту та боргу у даній категорії. 

Група країн третього ступеню невизначеності використовує стримуючу фіскальну політику, 
зокрема обмеження державних витрат. Це пов’язано з проблемами бюджетних дефіцитів країн, 
державного боргу та приборкання інфляції. Податкові ставки мають тенденцію до зниження: одночасно 
проводиться політика заохочення малого та середнього підприємництва та гармонізації доходів різних 
шарів населення. Такі кроки безумовно позитивно впливають на рівень добробуту країн у даній групі.

Та нарешті країни другого ступеню невизначеності використовують антициклічну фіскальну 
політику, має задовільнені показники державного боргу, бюджетного дефіциту, невисокі податкові 
ставки та дуже добрий рівень життя населення. Це досягається шляхом постійної гармонізації бюджетної 
структури та вчасної реакції влади на економічні зміни.

Висновки. Таким чином, невизначеність економічного розвитку відіграє значну роль у 
формуванні споживчої, інвестиційної та державної поведінки. Остання впливає на фіскальну політику, 
змушуючи уряд обмежувати можливі заходи та політичні інструменти. Невизначеність фіскальної 
політики у вузькому сенсі негативно відображується на інвестиціях та змінює структуру «споживання-
заощадження», що у свою чергу впливає на сукупний попит. Теоретичні міркування дозволили 
розглянути через призму невизначеності групи країн, виокремити їх базові фактори невизначеності, 
побудувати шкалу невизначеності та привласнити кожній країні відповідний ступінь. А спостереження 
за фіскальною політикою країн у останні роки дозволило пов’язати ступінь невизначеності та 
тенденції у проведенні бюджетно-податкової політики. Але дуже актуальним та цікавим може бути 
спостереження за зміною фіскальної політики однієї країни у динаміці, для якої є характерним перехід 
від невизначеності одного ступеню до іншого. Це дозволить більш глибоко оцінити її ефективність та 
розробити варіанти майбутніх заходів у різних ймовірних ситуаціях. 
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