
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

NEZAMĚSTNANOST

 



Nezaměstnanost vzniká, pokud na trhu práce převyšuje nabídka práce zaměstnanců poptávku firem. 

Rozlišujeme:

 - nezaměstnanost dobrovolná - stát ji neřeší,

 - nezaměstnanost nedobrovolná - stát ji sleduje a pomáhá řešit: 

· aktivní opatření - podpora vzniku nových pracovních míst, zaměstnávání absolventů

škol, daňové úlevy při zaměstnávání postižených občanů apod. 

· pasivní opatření - podpora v nezaměstnanosti ze státního rozpočtu. 

Příčiny nezaměstnanosti:

1. frikční - krátkodobá, při změně zaměstnavatele,

2. strukturální - útlum určitých oborů v ekonomice (těžký průmysl apod.),

3. cyklická -  ekonomika se vyvíjí  v  hospodářských cyklech, v období  krize a sedla je vysoká

nezaměstnanost. 

Nedobrovolnou nezaměstnanost měříme ukazatelem míry nezaměstnanosti (v %). V současné době se

u nás nezaměstnanost zvyšuje a blíží se evropskému průměru (doposud jsme byli vždy pod průměrem).

Na celonárodní úrovni  řeší otázky nezaměstnanosti  Rada pro sociální dialog (tripartita).  

MĚŘENÍ NEZAMĚSTNANOSTI

V zásadě stát nezajímá dobrovolná nezaměstnanost (nechceš pracovat - nemusíš, ovšem se všemi

finančními a sociálními důsledky).  Měříme proto  pouze  nedobrovolnou nezaměstnanost ukazatelem

míra nezaměstnanosti:

u = U/L x 100 %  

L = E + U, kde E jsou zaměstnaní, U nedobrovolně nezaměstnaní. L = ekonomicky aktivní obyvatelstvo.

Do  ekonomicky  aktivního  obyvatelstva  tedy  nezapočteme  dlouhodobě  nemocné,  dobrovolně

nezaměstnané apod.

Friedman a monetaristé prosazují pojem  přirozené míry nezaměstnanosti, tedy takové míry, která je

ještě pro ekonomiku únosná a z určitého pohledu dokonce potřebná,
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 aby firmy v době expanze měly zdroje pracovníků pro rozšiřování produkce,

 aby na základě zákona nabídky a poptávky existoval tlak na efektivní výši mezd. 

Keynesiánci s touto teorií nesouhlasí a tvrdí, že nedobrovolná nezaměstnanost je ze sociálního hlediska

nepřijatelná.

VZTAH INFLACE A NEZAMĚSTNANOSTI

Standardní vztah mezi inflací a nezaměstnaností  popisuje Phillipsova křivka, která v zásadě nalézá

mezi  těmito dvěma veličinami nepřímou úměru - pokud roste inflace, klesá nezaměstnanost,  pokud

klesá inflace, roste nezaměstnanost. 

To ovšem neznamená, že nemůže nastat stav, kdy současně roste míra inflace i míra nezaměstnanosti.

Tehdy hovoříme o stagflaci. Je to jev ekonomicky velmi nebezpečný a těžko se dá léčit.

Vztahy inflace a nezaměstnanosti se zahrnutím setrvačné inflace řeší teorie Miltona Friedmana, který

modifikoval tzv. Dlouhodobou a krátkodobou Phillipsovu křivku. Ta říká, že vláda aktivními zásahy na

straně nezaměstnanosti  postupně zapříčiní vzrůst inflace. V okamžiku, kdy už nezaměstnanost dále

neklesá však stále dochází ke zvýšení setrvačné inflace až do míry, kdy už centrální banka nemůže

nečinně sedět a začne provádět aktivní protiinflační opatření - tím ovšem dojde sice ke snížení inflace,

ale vzroste nezaměstnanost. Celý proces se pak opakuje. Ekonomika tak má z dlouhodobého hlediska

tendenci směřovat k přirozené míře nezaměstnanosti.

DÉLKA NEZAMĚSTNANOSTI A JEJÍ DŮSLEDKY

Krátkodobá  nezaměstnanost -  do  6  měsíců  -  jedná  se  především  o  frikční  nezaměstnanost.

Nezaměstnaný aktivně hledající práci věří, že nějakou práci získá. Neztrácí svou kvalifikaci a pracovní

návyky, má motivaci k například k rekvalifikaci.

Dlouhodobá nezaměstnanost - rok a delší. Nezaměstnaný ztrácí zájem hledat práci, ztrácí sociální

kontakty,  pracovní návyky a kvalifikaci.  Dlouhodobá nezaměstnanost je mnohem závažnější jak pro

člověka jako jedince, tak pro společnost jako celek. Tito nezaměstnaní někdy končí jako bezdomovci a

je zde potenciál k trestné činnosti (krádeže, drogy). Resocializace je pak velmi těžká a nákladná.

PROBLÉMY MĚŘENÍ NEDOBROVOLNÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Stát měří nedobrovolnou nezaměstnanost pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti.
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Měřit je společnost schopna pouze oficiální  nezaměstnanost - tedy počty nezaměstnaných, kteří se

nahlásí na úřadech práce a požadují jejich pomoc při vyhledávání práce nové, rekvalifikaci a získávání

podpory v nezaměstnanosti.

 Řada lidí ovšem z různých důvodů úřady práce nekontaktuje a do evidence nezaměstnaných

se nedostane. Skutečná míra nezaměstnanosti by z tohoto důvodu byla o něco vyšší než míra

oficiálně vypočítaná.

 Na druhou stranu je však řada lidí, kteří jsou evidovanými nezaměstnanými a načerno pracují,

takže správně by ze statistik měli být vyloučeni. 


	Nezaměstnanost
	Měření nezaměstnanosti
	Vztah inflace a nezaměstnanosti
	Délka nezaměstnanosti a její důsledky
	Problémy měření nedobrovolné nezaměstnanosti

