
620 Finance a úvûr, 52, 2002, ã. 11

DT: 331.2(437.3); 331.56(437.3)
klíčová slova: Phillipsova křivka – mzdová křivka – nezaměstnanost – partial adjustment model – panelová data

Mikroekonomické základy mzdové inflace
v âeské republice
Kamil GALUŠČÁK – Česká národní banka, Praha (kamil.galuscak@cnb.cz)
Daniel MÜNICH – CERGE-EI – společné pracoviště Karlovy univerzity a Akademie věd ČR, Praha

(daniel.munich@cerge-ei.cz)

Phillipsova kfiivka, vyjadfiující závislost mezi nezamûstnaností a mzdovou inflací
na agregátní úrovni, má robustní implikace pro makroekonomickou anal˘zu a poli-
tiku, protoÏe umoÏÀuje odvozovat rÛst mezd z nezamûstnanosti. Vztah mezi neza-
mûstnaností a mzdami pfiedstavuje v ekonomii dÛleÏit˘ vyrovnávací kanál. Základy
tohoto vztahu vycházejí pfiedev‰ím z mikroúrovnû (sociální systém, právní rámec vy-
jednávání mezi zamûstnavateli a zamûstnanci, mobilita pracovních sil). Studium re-
lace mezi nezamûstnaností a mzdami je dÛleÏitou souãástí empirick˘ch znalostí, které
jsou potfiebné pro tvorbu vzájemnû konzistentních politik na makro- a mikroekono-
mické úrovni.

Na regionální úrovni lze studovat vztah mezi nezamûstnaností a mzdami pomocí
rovnice, která úroveÀ mezd vysvûtluje nezamûstnaností. Koeficient zpoÏdûné mzdy
na pravé stranû rovnice je testem platnosti Phillipsovy kfiivky na regionální úrovni.1
Podle Blanchflowera a Oswalda (1994) je empiricky odhadnut˘ koeficient zpoÏdûné
mzdy blízk˘ nule, coÏ podle tûchto autorÛ zpochybÀuje platnost Phillipsovy kfiivky
na regionální, a tím i na agregátní úrovni. Jiní autofii poukazují na to, Ïe odhad ko-
eficientu zpoÏdûné mzdy publikovan˘ Blanchflowerem a Oswaldem je neplatn˘
(Card, 1995), (Blanchard – Katz, 1997, 1999). Empirická zji‰tûní uvádûná v litera-
tufie se nicménû shodují v odhadech elasticity mezd pro vût‰inu zemí. V pfiípadû
âeské republiky je dosud publikovaná elasticita v absolutní hodnotû niÏ‰í, coÏ in-
dikuje nepruÏnost mezd v závislosti na nezamûstnanosti (Blanchflower, 2001), (Hu-
itfeld, 2001).

Na‰e práce studuje vztah mezi nezamûstnaností a mzdami pomocí modelu ãásteã-
ného pfiizpÛsobení (partial adjustment model) na roãních údajích z okresÛ âeské re-
publiky v období 1996–2001. Model rozli‰uje krátkodobé a dlouhodobé zmûny mezd
v závislosti na zmûnách nezamûstnanosti. Vzhledem ke krátkosti panelu je dÛraz
kladen na odhad krátkodobé elasticity mezd.2 Pozornost je vûnována identifikaci sku-
pin okresÛ, v nichÏ je mzdová kfiivka pozorována.

Pfiítomnost okresních fixních efektÛ je zohlednûna první diferencí veliãin. V˘sledky
odhadu pomocí dvoukrokové metody nejmen‰ích ãtvercÛ ukazují, Ïe elasticita mezd
je záporná a v˘znamná na úrovni pozorované v jin˘ch zemích. V˘razn˘ vliv na od-
hady má vylouãení okresÛ Praha, Praha-západ a Praha-v˘chod, pfiípadnû okresÛ,
které zaznamenaly nejvy‰‰í nárÛst nezamûstnanosti v období 1996–2001.3 V tûchto
okresech kromû nezamûstnanosti rostly v tomto období v˘raznû i mzdy, coÏ vychy-
luje odhad elasticity, jestliÏe jsou do vzorku zahrnuty v‰echny okresy.

1 Okresní mzda i nezamûstnanost jsou vyjádfieny v logaritmech. Blanchflower – Oswald (1994) oznaãují termí-
nem mzdová kfiivka vztah mezi úrovní individuálních pfiíjmÛ a regionální nezamûstnaností.

2 Tento pojem spojujeme s termínem mzdová kfiivka.
3 Shlukovou (cluster) anal˘zou jsme identifikovali 32 okresÛ, v nichÏ vzrostla míra nezamûstnanosti nejvíce v ob-

dobí 1996–2001 (nejvy‰‰í nárÛst je pozorován v Praze a okolí). PrÛmûrná nezamûstnanost v tûchto okresech do-
sáhla v roce 2001 prÛmûrné úrovnû pozorované ve zb˘vajících okresech.
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Mzdovou kfiivku pozorujeme pro krátkodobû nezamûstnané, v okresech s nízkou
nezamûstnaností a v okresech s nízk˘m podílem vefiejného sektoru. Ve v‰ech tûchto
pfiípadech je rÛst nezamûstnanosti doprovázen poklesem reáln˘ch mezd a naopak.
NepruÏnost mezd vzhledem ke zmûnám nezamûstnanosti v okresech s vysokou cel-
kovou, resp. dlouhodobou nezamûstnaností mÛÏe b˘t zpÛsobena relativnû vysok˘mi
sociálními dávkami – mûfieno relativnû k potenciální trÏní mzdû, která je niÏ‰í neÏ
mzda rezervaãní. Ve vefiejném sektoru jsou mzdy urãovány na celostátní úrovni, pfii-
ãemÏ se nezohledÀují místní rozdíly v nezamûstnanosti.

Odhady agregátní Phillipsovy kfiivky ukazují, Ïe míra nezamûstnanosti v nûkte-
r˘ch skupinách okresÛ lépe vysvûtluje rÛst celostátní prÛmûrné mzdy neÏ celostátní
míra nezamûstnanosti. Predikãní schopnosti Phillipsovy kfiivky zaloÏené na srovnání
minul˘ch predikcí se skuteãností jsou lep‰í pro prÛmûrnou míru nezamûstnanosti
v okresech s pfievládající nízkou nezamûstnaností po vylouãení okresÛ, které zazna-
menaly nejvy‰‰í nárÛst míry nezamûstnanosti v období 1996–2001, ve srovnání s ce-
lostátní mírou nezamûstnanosti.
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We investigate whether microfoundations might increase the predictive power of macroecono-
mic models of wage inflation. Results indicate that the Phillips curve delivers more accurate pre-
dictions of aggregated wage inflation in districts of prevalently low unemployment. The identifi-
cation of specific districts is based on our estimates of the unemployment elasticity of wages at the
regional level. Real wages adjust to statistical employment changes in districts of low unemploy-
ment, low employment share in public sector, and for the short-term unemployed. On the other
hand, the welfare system might represent a floor preventing downward wage adjustments in di-
stricts of high unemployment and for the long-term unemployed. Although not robust, the re-
sults indicate that the regional Phillips curve might exist so that policy implications derived from
the aggregated Phillips curve are valid.


