NEZAMĚSTNANOST
Makroekonomie 1

MĚŘENÍ NEZAMĚSTNANOSTI
Musíme si nejprve rozlišit, kdo je to vlastně nezaměstnaný člověk

Zaměstnaní-osoby starší 15-ti let, mající placené zaměstnání, nebo podnikají
Nezaměstnaní-osoby starší 15-ti let splňující podmínky
-nejsou zaměstnané nebo sebezaměstnané
-aktivně hledají práci
Osoby nesplňující tyto podmínky se řadí mezi ekonomicky neaktivní
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Míra nezaměstnanosti
Počet nezaměstnaných osob nám příliš toho nepoví:
ČR: 561 000
Německo: 3000 000
Kdo je na tom „hůř“ ?
Měříme tzv. míru nezaměstnanosti(u) – relativní ukazatel
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Míra nezaměstnanosti (u) je podíl počtu nezaměstnaných(U)
a součtu počtu nezaměstnaných(U) a počtu zaměstnaných(L)
Míra nezaměstnanosti je procento nezaměstnaných
z ekonomicky aktivního obyvatelstva
V jednom státě se můžeme setkat s odlišnými čísly nezaměstnanosti, záleží z jakých
údajů jsou daná čísla.
Registrovaná míra nezaměstnanosti:
Bere jako nezaměstnané pouze lidi registrované na úřadech práce
Ne všichni se registrují (již jsou dlouhodobě nezaměstnaní a nebo velmi krátce)
Skutečná nezaměstnanost bývá „o něco“ vyšší než registrovaná

TYPY NEZAMĚSTNANOSTI
Rozlišujeme tři typy nezaměstnanosti, frikční, strukturální a cyklickou
Frikční nezaměstnanost
Existuje z důvodů, že člověk si určitou dobu hledá vhodné zaměstnání
Představme si absolventa VŠCHT-Praha který vystudoval sladařství a pivovarnictví
Absolvent chce pracovat jako sládek a proto nějakou dobu pátrá, kde by ho vzali
Samozřejmě by mohl jít ihned pracovat do nějaké biotechnologické firmy
On nechce, je rozhodnutý pracovat jako sládek
Než najde ono místo trvá mu to 2 měsíce

Důležité
• Je dobrovolně nezaměstnaný
• V ekonomice celkový počet pracovních míst = počtu osob hledající prácí
• Existence informační asymetrie

Strukturální nezaměstnanost
Tento druh nezaměstnanosti vzniká z důvodů strukturálních změn v ekonomice
Co je strukturální změna?
Neustále se některá odvětví zvětšují(expandují) a u jiných dochází k jejich útlumu
Příklad:
Před rokem 1989 v ČR - značně rozšířen těžký průmysl a zemědělství
Postupné ekonomické změny – změna „orientace ekonomiky“
Dnes expanduje strojní průmysl a zemědělství je na ústupu
Jak jedno odvětví jde do ústraní a jiné expanduje přecházejí také pracovníci
• Nové nároky na kvalifikaci (automobilka a zemědělec)
• Problémy s mobilitou práce (Ostrava a Mladá Boleslav)

Strukturální nezaměstnanost vzniká z důvodů kvalifikačního nebo místního
nesouladu mezi poptávkou a nabídkou práce
Jedna z hlavních příčin v regionálních rozdílech v míře nezaměstnanosti
V ekonomice se shoduje celkový počet pracovních míst s počtem osob hledající prácí
Firmy poptávají
10 000 lidí
Nabídka – 5000 lidí

Firmy poptávají
2000 lidí
Nabídka – 7000 lidí

Cyklická nezaměstnanost
Je spojena s cyklickými výkyvy ekonomiky
Při recesy klesá produkt, roste nezaměstnanost
Naopak při expanzi roste produkt a klesá nezaměstnanost
Cyklické změny v ekonomice postihují většinu odvětví
(rozdíl ve strukturálních změnách)
Na trhu práce - přebytek nabídky nad poptávkou
Je více nezaměstnaných než volných pracovních míst
Nedobrovolná nezaměstnanost
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Plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti
Plná zaměstnanost je definována jako zaměstnanost které je dosaženo
Když je ekonomika na svém potenciálním produktu
Jinak:
Potenciální produkt je produkt kterého je dosahováno při přirozené míře
nezaměstnanosti
Při plné zaměstnanosti existuje určitá míra nezaměstnanosti, tzv. přirozená míra
Přirozená míra nezaměstnanosti(u*) = frikční + strukturální nezaměstnaností
(cyklická sem nepatří!)
Ekonomika v dlouhém období směřuje k přirozené míře nezaměstnanosti
Ale její míra se mění!
Co ovlivňuje přirozenou míru nezaměstnanosti?
-demografické změny, některé skupiny obyvatelstva vykazují vyšší míru
nezaměstnanosti(mladí lidé živí je rodiče), silný ročník mladých lidí může přirozenou míru
nezaměstnanosti zvýšit
-vládní politika, vysoké podpory v nezaměstnanosti nenutí lidi si rychle hledat práci
-strukturální změny v ekonomice, útlum odvětví může přirozenou míru zvýšit

Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost
Poptávku po práci reprezentují firmy, které poptávají výrobní faktor práci
Nabídku práce tvoří domácnosti
Na ose x čteme množství práce na ose y cenu práce(mzdu)
Poptávka je klesající, čím nižší bude mzda tím firmy budou najímat více práce(lidí)
Nabídka je rostoucí, čím vyšší bude mzda tím více lidé budou pracovat a
Více lidí přijde z „ekonomicky neaktivní“ části do ekonomicky aktivního

Jedná se o dobrovolnou nezaměstnanost

Firmy budou poptávat dodatečné pracovníky, dokud se výnos z dodatečného pracovníka
(MRP), nevyrovná s náklady na tohoto pracovníka (MFC) – více mikro
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1. V bodě E1 je na trhu práce rovnováha, firmy
poptávají množství L1 za rovnovážnou mzdu w1
2. Dojde k poklesu poptávky po produkci a tím klesne i
poptávka po práci D→D´
3. Vznikne nerovnováha, při ceně w1 se poptává
množství L1´ a nabízí L1
4. Vzniká nezaměstnanost AE1
5. Nerovnováha vede k poklesu mzdy
někteří pracovníci budou ochotni pracovat za w2
6. Nová rovnováha se ustanoví v bodě E2 při
zaměstnanosti L2 a rovnovážné mzdě w2
7. Někteří pracovníci odcházejí z trhu, jelikož nejsou
ochotni pracovat za mzdu w2
8. Množství těchto pracovníků představuje
vzdálenost E1 a E2(červená šipka)

Opět předpokládejme, že dojde k poklesu poptávky po finálních výrobcích
Firmám se hromadí zásoby a snižují výrobu - sníží i svojí poptávku po práci z D→D´
1. Dojde k poklesu poptávky po práci, při mzdě w1 chce pracovat množství lidí L1
firmy poptávají pouze množství L1´
2. Bohužel nedochází ke snížení mzdy aby se trh mohl dostat do nové rovnováhy
Existují kolektivní smlouvy, které firmám brání snížit mzdy
Firmy se bojí snížit mzdy z důvodů, že by mohli přijít o své kvalifikované pracovníky
a v případě zvratu na trhu finálních výrobků by je složitě znovu sháněly
Různé teorie proč je trh práce rigidní (nepružný)
3. Firmy nesníží mzdy na w2, ale ponechají je na w1
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Vzniká nedobrovolná nezaměstnanost AE1
Někteří lidé by byli ochotni pracovat za nižší mzdu
Charakter trhu práce jim to neumožní
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Při w2 nedobrovolná nezaměstnanost neexistuje
Existuje pouze dobrovolná nezaměstnanost
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Nedobrovolná – lidé chtějí pracovat při dané mzdě
ale nenajdou práci
Dobrovolná – lidé při dané mzdě nechtějí pracovat
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Minimální mzda
Přijat zákon o nejnižší možné mzdě, kterou lze vyplácet – ochrana pracujících
Možný důvod nedobrovolné nezaměstnanosti – teoreticky
1. Máme rovnováhu E1 při mzdě w1 a množství práce L1
2. Dojde k uzákonění minimální mzdy ve výší w2
(w2 se stává minimální mzdou - nejnižší možná částka jakou může zaměstnavatel
vyplácet, kdyby vyplácel nižší jednal by protizákonně
3. Na trhu tak vzniká nerovnováha a nedobrovolná nezaměstnanost o velikosti AB
4. Lidé nabízejí množství L2 a firmy poptávají množství L´2
5. Někteří lidé by byli ochotni pracovat za nižší mzdu, ale práci neseženou

Záleží na uzákoněné výši
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Dopady nezaměstnanosti
Dopady budeme rozlišovat na ekonomické a sociální
Ekonomické dopady
Jestliže je míra nezaměstnanosti vyšší než je její přirozená míra, ekonomika produkuje
méně než by mohla(jsme pod Y*)
Okunův zákon
Vyjadřuje vztah mezi odchylkou skutečného produktu(Y) od potenciálního(Y*) HDP GAP
a odchylky přirozené míry nezaměstnanosti(u*) od její skutečné úrovně(u)

𝑢 − 𝑢∗ = −σ. (𝑌 − 𝑌 ∗ )

7% − 5% = −0,4. (𝑌 − 𝑌 ∗ )

−5% = (𝑌 − 𝑌 ∗ )
Skutečná nezaměstnanost obsahuje i cyklickou složku(u-u*=cyklická nezaměstnanost)
σ- koeficient citlivosti odchylky skutečné míry nezaměstnanosti od přirozené
v závislosti na mezeře produktu
liší se podle ekonomiky, je určen zejména ochotou firem přijímat a propouštět zaměstnance
větší znamená větší citlivost
Je-li skutečná míra nezaměstnanosti o 1% nad úrovní přirozené míry nezaměstnanosti
skutečný produkt(Y) bude o více jak 1% pod svojí potenciální úrovní

Sociální dopady
Největším problémem je dlouhodobá nezaměstnanost, která trvá rok a více
Člověk který delší dobu nepracuje si časem zvyká na to být nezaměstnaný a s obtížemi
se vrací zpět do procesu
Vyšší nezaměstnanost je spojena s vyšší kriminalitou, sebevraždy, alkoholismus
Co zapříčinilo vzestup komunismu a nacismu?
Mohla to být i vysoká nezaměstnanost v Německu a SSSR?
Politika zaměstnanosti
Pasivní politika zaměstnanosti
Tlumí dopady nezaměstnanosti v podobě podpor – např. příspěvek v nezaměstnanosti
Sociální parazitismus
Podpory v nezaměstnanosti jsou důležité!!
Ale je nutné jejich správné nastavení, aby se co nejméně zneužívaly
Aktivní politika zaměstnanosti-podpora vytváření nových pracovních míst
• agentury které zprostředkovávají práci
• rekvalifikační programy
• bytová politika pro zlepšení mobility pracovní síly atd.

Můj názor – záleží na dané společnosti
Švédsko x ČR

