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Míra nezaměstnanosti

� Zaměstnaní – obyvatelstvo, které má placené
zaměstnání nebo sebezaměstnání.

� Nezaměstnaní - lidé, kteří nemají placené
zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci aktivně
hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit.

� Míra nezam ěstnanosti:
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Poptávka po práci

� Poptávka po práci:
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Poptávka po práci 

� Podmínka rovnováhy a maximalizace zisku: 

� Změna poptávky po práci je vyvolána:
� změnou MPPL (technologickým pokrokem nebo 

prohlubováním kapitálu), 
� změnou poptávky po produkci (a navazující

změnou cen statků).
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Trh práce s pružnými mzdovými sazbami

� za předpokladu dokonale pružné W a ceny statků dojde po růstu AD ke
vzniku záporné neplánované zásoby, roste zaměstnanost a pod vlivem
klesajícího MPP rostou i ceny a cenová hladina P. Roste MRPL a křivka
LD se posunuje nahoru, 

� na růst P reaguje poklesem nabídka práce a W rostou ve stejném rozsahu
jako cenová hladina P. To neumožňuje i přes růst P zaměstnávat více
pracovníků. Při rychlém sledu těchto procesů se reálná mzdová sazba
(W/P), zaměstnanost a produkt nezmění (předpokládáme, že se nezmění
ani MPPL),

� nezaměstnanost je dobrovolná (za předpokladu dokonalé informovanosti o 
volných pracovních místech a při možnosti jejich okamžitého obsazení), 
nezaměstnaní hledají práci s vyšší W.



Trh práce s pružnými mzdovými sazbami (graficky)
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Formy nezam ěstnanosti

� frik ční nezaměstnanost (považovaná za dobrovolnou) vyplývá
z neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy,

� strukturální nezam ěstnanost vzniká v podmínkách nepružných
nominálních mzdových sazeb na základě nedostatečné poptávky
v odvětvích, kde probíhá útlum (např. doly), zatímco jiná odvětví
prožívají rozmach (služby aj.),

� cyklická nezam ěstnanost je nedobrovolnou nezaměstnaností, 
která je podmíněná nepružností W směrem dolu. Vyplývá
z nedostatečné AD a její vznik má za následek mezeru produktu, 
kdy Y je menší než potenciální produkt. 



Příčiny r ůstu p řirozené míry nezam ěstnanosti

� demografické změny zesilující frikční nezaměstnanost (růst 
podílu mladých lidí, žen, menšin, u kterých je vyšší míra
nezaměstnanosti i v důsledku diskriminace),

� regulační zásahy vlády (vysoké podpory v nezaměstnanosti, 
vysoké minimální mzdy apod.),

� sociálně psychologické faktory (svázanost s prostředím apod.),
� dynamické strukturální změny,
� hystereze na trhu práce, tj. růst přirozené míry nezaměstnanosti

vlivem nezaměstnanosti na sebe samu (nezaměstnaní po určité
době ztrácejí svou kvalifikaci nebo zájem práci hledat, nemají
vliv a nevytvářejí tlak na snižování mezd, a tak se zvyšuje frikční
popř. strukturální nezaměstnanost). 



Trh práce p ři nepružné nominální mzdové sazb ě

� s poklesem poptávky po produkci vznikají kladné neplánované
zásoby, podniky propouštějí, snižují své ceny a klesá P. Klesá
poptávka po práci (klesá též MRPL) a roste nabídka práce (v
důsledku růstu reálných mzdových sazeb). W1 je fixní,

� rovnováha E1 byla nahrazena nerovnováhou (vzdálenost AB
představuje nezaměstnané, kteří jsou při dané W ochotni 
pracovat, ale poptávka po práci je nízká),

� až po čase dojde k poklesu W na W2 , reálná mzda i 
nezaměstnanost se vrátí na předchozí úroveň, trh práce se 
ustálí v rovnováze E2 . 



Trh práce p ři nepružné nominální mzdové sazb ě

(graficky)

w

L

LD1

LS1

E1
w1

LD2

A LS2B

E2

w2



Okunův zákon

� Okunův zákon:

� Dynamická podoba Okunova zákona:
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