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Dlouhodobá nezamûstnanost 
a vstup âR do EU 
MÛÏeme se pouãit ze zku‰eností ·panûlska a ·védska?

Pod tímto názvem se v polovinû prosince 2001 uskuteãnil jiÏ tfiiatfiicát˘ semináfi
âeské spoleãnosti ekonomické v fiadû „Ekonomické teorie a ãeská ekonomika.“

Dlouhodobá nezamûstnanost je z dÛvodu potenciální osobní zku‰enosti kaÏdého
obãana nebo jeho blízk˘ch s ní tématem, které k sobû poutá zájem v‰eobecnû. Záro-
veÀ je v‰ak tématem pfiitahujícím i pozornost makroekonomÛ, neboÈ jde o jev, kter˘
má negativní celospoleãenské dÛsledky. Tato mnohostranná pfiitaÏlivost tématu byla
umocnûna cílem daného semináfie, jímÏ bylo jednak sumarizovat pro ãeskou ekono-
mickou obec ekonomické dÛsledky plynoucí z dlouhodobé nezamûstnanosti, jednak
popsat zku‰enosti dvou rozdíln˘ch zemí EU s tímto negativním fenoménem.

Na tomto místû je v‰ak vhodné pfiipomenout, Ïe ne v‰echny formy nezamûstna-
nosti musejí nutnû znamenat negativní skuteãnost (pro jedince i spoleãnost jako ce-
lek) ãi b˘t doprovázeny pesimizmem. Dokladem je napfi. tzv. frikãní nezamûstnanost,
která je zjednodu‰enû charakterizována jako proces hledání nejvhodnûj‰ího zamûst-
navatele (potenciálním zamûstnancem) a nejvhodnûj‰ího zamûstnance (potenciálním
zamûstnavatelem).

Jak nezamûstnanost cyklická (závisející na v˘voji a konkrétním stadiu hospo-
dáfiského cyklu), tak nezamûstnanost strukturální (závisející na v˘voji jednotliv˘ch
oblastí, tj. sektorÛ ekonomiky) mÛÏe b˘t krátkodobá i dlouhodobá. Právû dlouho-
dobá nezamûstnanost – aÈ jsou její dÛvody jakékoli – je nezanedbateln˘m národo-
hospodáfisk˘m (ov‰em i individuálním) problémem. Proto státní orgány zcela pfie-
vaÏující vût‰iny trÏních ekonomik zodpovûdné za fie‰ení tohoto problému neustále
hledají rÛzné nástroje ãi postupy, které by vedly k její eliminaci. Semináfi âSE pfii-
blíÏil zku‰enosti dvou tûchto zemí – ·panûlska a ·védska – a porovnal je s ãeskou
realitou.

V úvodním vystoupení ·tûpán Jurajda (CERGE-EI) specifikoval motivaci pro stu-
dium dané problematiky a vymezil základní pojmy, shrnul pfiíãiny dlouhodobé neza-
mûstnanosti a nástroje politiky zamûstnanosti, pfiedstavil základní empirické pfií-
stupy k anal˘ze dlouhodobé nezamûstnanosti, struãnû formuloval empirická zji‰tûní
ze zemí EU a doporuãení o vhodnosti datov˘ch zdrojÛ pro ekonometrickou anal˘zu
tohoto jevu v ãesk˘ch podmínkách. Posluchaã zde získal koncentrovanou sumarizaci
základních znalostí z tohoto segmentu „labour economics“ a orientace v ní.

Druh˘m fieãníkem byl Miroslav Pfiibyl (Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR);
ve svém pfiíspûvku navázal na úvodní koreferát zhodnocením fenoménu dlouhodobé
nezamûstnanosti v ãesk˘ch podmínkách. Auditorium bylo seznámeno s konkrétním
v˘vojem nezamûstnanosti, která trvá déle neÏ 12 mûsícÛ, v âR od roku 1993, s prÛ-
mûrnou délkou evidence uchazeãÛ o práci od druhého pololetí roku 1998 a s anal˘-
zou dal‰ích specifik ãeského trhu práce.1

Poslední dva pfiíspûvky byly vûnovány ‰védsk˘m a ‰panûlsk˘m zku‰enostem s dlou-
hodobou nezamûstnaností a jejich implikacím pro ekonomiky tranzitivní.



Henrik Huitfeldt (University of Uppsala) poté pfiedstavil avizované ‰védské zku-
‰enosti s dlouhodobou nezamûstnaností. ·védsko jako jedna z mála vyspûl˘ch trÏ-
ních ekonomik totiÏ dokázalo rÛst dlouhodobé nezamûstnanosti úspû‰nû eliminovat.
Pfiedná‰ející v této souvislosti uvedl, Ïe nejvût‰í zásluhu na tom mají opatfiení pfii-
jatá ex ante, tj. vyladûn˘ systém aktivní politiky zamûstnanosti s relativnû krátkou
dobou pobírání podpory v nezamûstnanosti. Dále byl pfiipomenut opaãn˘ fenomén, tj.
skuteãnost, Ïe za jist˘ch okolností mÛÏe aktivní a ‰iroká politika zamûstnanosti sti-
mulovat opakovanou nezamûstnanost. ·védské zku‰enosti nicménû ukazují, Ïe pre-
ciznû pfiipravená aktivní politika zamûstnanosti mûla a má prokazatelnû pozitivní
vliv na sniÏování dlouhodobé nezamûstnanosti.

Jan ·vejnar (CERGE-EI a WDI pfii University of Michigan) byl závûreãn˘m fieã-
níkem semináfie. Zajímavé a moÏná pro ‰irokou ekonomickou obec pfiíli‰ neznámé
zku‰enosti ·panûlska s dlouhodobou nezamûstnaností, vãetnû paralely k situaci na
ãeském trhu práce, auditorium zaujaly. Jak bylo J. ·vejnarem zdÛraznûno, inspiru-
jící je zejména ‰panûlská zku‰enost s politikou uplatÀovanou v oblasti pracovních
smluv: tato politika sleduje zv˘‰ení pruÏnosti trhu práce, zejména zavedením pra-
covních smluv na dobu urãitou v období pfied vstupem do EU. Dále byl pfiedstaven
v˘zkumn˘ projekt, pouÏité metody (hazardní modely) a jeho nûkterá empirická zji‰-
tûní o dlouhodobé nezamûstnanosti ve ·panûlsku. Z informací vyplynul poznatek, Ïe
zavedení pracovních pomûrÛ na dobu urãitou bylo spí‰e jednou z nutn˘ch (ne ov‰em
postaãujících) podmínek pro pfiesun dlouhodobû nezamûstnan˘ch zpût do kategorie
zamûstnan˘ch. V dÛsledku pracovních pomûrÛ uzavíran˘ch pouze na dobu urãitou
se totiÏ posílila flexibilita trhu práce (zamûstnavatelé nejsou nuceni ke kompenza-
cím zamûstnancÛ, kter˘m je ukonãován pracovní pomûr). Druhá ãást vystoupení byla
vûnována anal˘ze rozdílÛ dlouhodobé nezamûstnanosti ve ·védsku a ·panûlsku. Zde
Jan ·vejnar upozornil na zji‰tûní svého v˘zkumného t˘mu, Ïe na tento rozdíln˘ v˘-
voj dlouhodobé nezamûstnanosti má v˘znamn˘ vliv rozdíl ve vyuÏívání tzv. „pfie-
chodn˘ch zamûstnání“, tj. to, zda jsou tato zamûstnání primárnû urãena pro dlouho-
dobû nezamûstnané (·védsko), nebo nikoliv (·panûlsko). V poslední ãásti vystoupení
referující uvádûl faktory, které podle jím vedeného v˘zkumu ovlivÀují souãasnou i bu-
doucí dlouhodobou nezamûstnanost v tranzitivních ekonomikách. Pfiipomenul, Ïe
ãeská ekonomika je z hlediska posledního v˘voje dlouhodobé nezamûstnanosti v ob-
dobné situaci jako ·panûlsko pfied vstupem do EU – dlouhodobá nezamûstnanost
v âR, ale i v ostatních tranzitivních ekonomikách vykazuje rostoucí tendence.

Z vystoupení referujících i z diskuze vyplynulo, Ïe dlouhodobá nezamûstnanost je
tématem aktuálním a moÏná ponûkud diskuznû zanedbávan˘m – coÏ je v rozvíjejí-
cích se ekonomikách pro preference státních orgánÛ pfii fie‰ení mnoha jevÛ ãi pro-
gramÛ dlouhodobého charakteru charakteristické obecnû. Jedno doporuãení je v‰ak
z celého semináfie zfiejmé. Podpora mobility pracovní síly a adresná aktivní politika
zamûstnanosti jsou jedním ze základÛ boje proti dlouhodobé nezamûstnanosti. Po-
fiadatelé semináfie doufají, Ïe semináfi pfiispûl k lep‰ímu povûdomí zúãastnûn˘ch o nû-
kter˘ch dÛleÏit˘ch souvislostech tohoto negativního jevu trÏní ekonomiky – kterému
moÏná mnozí z nás doposud nepfiikládali, napfi. z dÛvodu absence osobní zku‰enosti,
pfiíli‰ velkou váhu.
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1 PfiestoÏe nezamûstnanost v roce 2002 pravdûpodobnû poroste, finanãních prostfiedkÛ na boj
proti ní bude zfiejmû ménû. Úfiady práce loni dostaly na vytváfiení nov˘ch pracovních míst, re-
kvalifikace a vefiejnû prospû‰né práce 3,1 mld. Kã, letos státní rozpoãet poãítá pouze s ãástkou
2,5 mld. Kã. (zdroj: MFD, 26. února 2002)
* poradce ãlena Bankovní rady âeské národní banky, pfiedná‰ející na Vysoké ‰kole ekonomické
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The article summarizes the main points discussed at the seminar on: „Long-Term Unemployment
and the Entry of the CR into the EU: Lessons from the Spanish and Swedish Experiences“ held by the
Czech Economic Association in December 2001. Seminar papers presented both theoretical and empi-
rical analyses (experiences in the Czech Republic and two EU countries, Spain and Sweden) of long-
term unemployment as an economic phenomena. An introductory speech by ·tûpán Jurajda summa-
rized the main points related to the topic. Three main speakers followed: Miroslav Pfiibyl, who presented
the main trends in the development of long-term unemployment in the Czech Republic; Henrik Huit-
feldt, who summarized the main Swedish experiences and the relatively successful Swedish policy of
combating long-term unemployment; and Jan ·vejnar, who compared the Spanish and Czech experi-
ences regarding long-term unemployment.
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