Особливу увагу при аналізі ризиків необхідно приділити категорії
економічних ризиків, які поділяються на комерційний, фінансовий, виробничий
та інноваційний, оскільки вони відображають можливість настання ризиків з
економічної точки зору.
Найбільш вагомими серед цих видів ризиків визначають виробничі та
інноваційні, оскільки вони мають здатність впливати на конкурентоспроможний
та інноваційний розвиток підприємства. Виробничим ризиком – є ймовірність
отримання збитків чи додаткових витрат у зв’язку з перебоями чи зупинкою
виробничих процесів, низькою якістю сировини, роботи персоналу, та застарілим
обладнанням, що призводить до зниження виробничих потужностей
підприємства. Інноваційним ризиком – є ймовірність втрат, що можуть виникнути
при вкладанні підприємством коштів у виробництво нових товарів, які можуть і не
отримати очікуваного попиту на ринку [1].
Для зниження чи запобігання виробничих та інноваційних видів ризику
найефективнішими будуть наступні методи: впровадження різних технічних
заходів, таких як оновлення устаткування, ефективне матеріальне і моральне
мотивування працівників, страхування ризиків, формування фонду для
покриття непередбачуваних витрат пов’язаних з ризиками, деталізовані
маркетингові дослідження щодо інноваційного продукту та потенційного
споживчого ринку тощо.
Отже, для того щоб зменшити ймовірність настання ризику, необхідно
здійснити аналіз та прогнозування можливості виникнення ризикових ситуацій
при здійсненні господарської діяльності підприємства та запровадити активні
дії для ліквідації потенційних ризиків.
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ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
Швидке і самопідтримуване (економічне) зростання загалом вважається
основним пріоритетом для країн, які розвиваються, і передумовою для
подальшого поліпшення стандартів життя, а також для зміцнення соціальної
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злагоди (cohesion). Авжеж, зростання, стандарти життя і соціальна злагода
можуть йти разом, і вони часто йдуть разом, як показує вражаючий досвід
економік Східної Азії, зокрема на досвіді Кореї та Сінгапуру [12, 23, 24] (автор
роботи [23] – Нобелівський лауреат 2001 р.) На досвіді Східної Азії, прийнято
зосереджуватися на зростанні і припускати, що за ним підуть кращі стандарти
життя і міцніша соціальна злагода. Це основні питання за лаштунками стратегій
росту, діагностики росту, аналізу зв’язуючих обмежень, які спрямовані на
виявлення й усунення перешкод для зростання, а також на самопідтримку.
Однак перетворення у стандартах життя, продуктивності, соціальній злагоді
не обов’язково відбуваються в однаковому ритмі. Запізнення й розриви у
підвищенні стандартів життя можна ілюструвати різним впливом, який має
зростання на зниження бідності поміж країн. Річне зростання 2% може
знижувати рівні бідності на 1% в одних країнах і на 7% в інших [19, 21].
Ефіопія, Замбія, Танзанія зазнавали періодів зростання з дуже малою зміною
бідності [5, 9]. З іншого боку, важливі просування у зниженні бідності також
відбувалися під час періодів повільного зростання, як це трапилося у Бразилії і
Мексиці протягом 1990-х рр. і першої половини 2000-х рр. [10, 13] У деяких
випадках зростання не супроводжується більшою соціальною злагодою: хоча
бідність може спадати з поліпшенням стандартів життя декого, сподівання
інших можуть залишатися невиконаними. Туніс є прикладом цього: темп
зростання Тунісу є помітно вищим, ніж середній темп зростання регіону, проте
Туніс все ж зазнав серйозного соціально-політичного напруження. Валовий
внутрішній продукт (ВВП) на душу населення Тунісу (в реальних доларах
США 2000 р.) зростав із середнім темпом 3.4% протягом 1990–2008 рр., позаяк
такий середній темп Близького Сходу і Північної Африки становив 2.0% [25].
Визнання зазначених запізнень і розривів вело до більш тонких підходів
аналізу зростання, де шукане зростання може бути включним, поділеним або
спрямованим на захист бідних [20]. Є кілька мір, що реєструють зростання,
спрямоване на захист бідних [14, 19]. В цих підходах важливий не стільки темп
зростання, скільки початковий розподіл доходу і шанс перерозподілу ресурсів
через власне процес зростання і через урядові трансферти [1].
Після цих помітних визначників можна окреслити роль робочих місць.
Зростання є включним, коли вищі доходи прокладаються можливостями
зайнятості для більшості робочої сили, особливо для бідних. Недавні
дослідження показують, що вплив зростання на зниження бідності критично
залежить від інтенсивності зайнятості різних секторів [7, 16]. Можливості
зайнятості також важливі для соціальної злагоди. Отже, саме робочі місця
зводять разом перетворення у зростанні, стандартах життя і соціальній злагоді.
Усвідомлення тієї ролі, яку відіграють робочі місця, означає вихід за рамки
погляду, в якому спочатку звертаються до питання зростання, а потім – до
питання зайнятості як наслідку зростаючого попиту. Натомість робочі місця
вважаються середовищем, в якому можуть втілюватися перетворення розвитку.
Із статистичної точки зору, взаємозв’язок між зростанням і зайнятістю (чи
безробіттям) виявляє значну мінливість у часі, поміж країн і секторів. Через
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таку різнорідність, даний темп зростання не гарантує даного рівня створення
робочих місць або даної структури зайнятості.
Взаємозв’язок між зростанням і зайнятістю не є механічним. Статистичний
зв’язок між зростанням і зайнятістю іноді називають законом Окуня (Okun) [1].
У 1962 р. Артур Окунь знайшов, що у США в роки після Другої світової війни
зростання ВВП на 1% приносило близько 0.3% спаду безробіття. З того часу ця
емпірична закономірність знаходить підтримку у широкому колі країн. Однак
недавні дослідження доводять, що закон Окуня не є досить стійким [6, 18].
Дебати із стійкості закону Окуня висвітлили характеристики економічних
рецесій і експансій. Недавні дослідження вказують, що у промислових країнах
зайнятість стала чутливішою до спадів випуску протягом 1993-2012 рр. Це було
віднесено до інституційних реформ, які зробили гнучкішими ринки праці.
Економіки, що зазнають фінансових криз і великих обвалів цін житла (як у
США й Іспанії під час Великої рецесії), мають глибші і триваліші збільшення
безробіття, ніж передбачається законом Окуня; водночас економіки з великими
програмами короткострокової роботи (як в Італії, Нідерландах, Німеччині,
Японії) виявляють менше безробіття, ніж передбачається [3].
Якщо закон Окуня стосується безробіття, інші дослідження зосереджуються
на еластичності зайнятості до зростання. У найпростішому вигляді ця
еластичність є відношенням відсоткової зміни зайнятості до відсоткової зміни
ВВП. Такі еластичності, виявляючи величезну мінливість у часі й просторі,
утруднюють прогноз нетто-створення робочих місць під час розвитку.
Нприклад, у Танзанії еластичності зайнятості до зростання знизилися від 1.04 у
період 1992–1996 рр. до 0.27 у період 2004–2008 рр. Подібні тренди
спостерігалися для Гани, Ефіопії, Мозамбіку [17]. Нещодавні оцінки для
Латинської Америки показують, що еластичності зайнятості до зростання були
значно нижчими протягом глобальної фінансової кризи, ніж у попередні кризи.
Іншими словами, Велика рецесія спричинила порівняно менше руйнування
нетто-зайнятості в Латинській Америці [11].
Оскільки зайнятість і безробіття є агрегатами, то зростання також може
впливати на структуру безробіття. Відтак можна з’ясовувати важливі такі
важливі питання, як стагнація зайнятості у переробній галузі Індії, незважаючи
на швидке зростання цієї галузі [4, 22]. Інші дослідження показують, що, за
даних різних інтенсивностях праці в різних секторах, зростання у таких
секторах, як сільське господарство, будівництво і послуги, генерує більшу
зайнятість, ніж зайнятість у переробній галузі [2]. Інвестиційні проекти
агробізнесу в Україні, будівництва в Індії, туризму в Руанді мали великий
вплив на зайнятість не лише через безпосередньо створені робочі місця, але й
через опосередковано створені робочі місця в їхній широкій мережі каналів
дистрибуції та ланцюгів постачання [15].
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