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Úvod
Chování a  vzájemná korelace makroekonomic-

kých veličin během hospodářského cyklu v realitě 
se zdají být v rozporu s tradičními AD-AS modely 
i DAD-AS modelem. Nová keynesiánská makro-
ekonomie se skrze zakomponování nepružných 
cen do AD-AS modelu i DAD-AS modelu snaží 
odstranit tento nedostatek. Zároveň se pokouší 
o mikroekonomickou fundaci nepružných mezd 
a   cen v dnešní ekonomice, jejich teorie efektiv-
ních mezd je schopna  vysvětlit řadu jevů na  trhu 
práce, které tradiční makroekonomická teorie vy-
světlit neumí.

1. Procyklický nebo proticyklický 
pohyb reálné mzdy?

V současné ekonomické literatuře se diskutuje 
diskrepance závěrů učebnicového modelu dyna-
mické agregátní poptávky a  agregátní nabídky 
(dále DAD-AS model) na  jedné straně a  static-
kých pozorování ohledně pohybu reálné mzdy 
na  straně druhé [1], [5], [13]. 

V ekonomické literatuře se pod proticyklickým 
vývojem rozumí, že daná veličina  se vyvíjí opač-
ně než se vyvíjí produkt během hospodářského 
cyklu. Procyklický vývoj označuje stejný vývoj 
veličiny, jako je trend pohybu produktu během 
hospodářského cyklu.

DAD-AS model je autory učebnic [4], [9], [15] 
zmiňován jako vhodný nástroj pro analýzu krát-
kodobého a  střednědobého vývoje ekonomiky. 
Ve srovnání s „jednoduchým“ AD-AS modelem 
představuje pokročilejší makroekonomickou ana-
lýzu vývoje ekonomiky tím, že počítá s adaptivními 
a  racionálními očekáváními a  tím vnáší do ana-
lýzy dynamiku. DAD-AS model má ve svých zá-
kladech zabudován předpoklad proticyklického 
vývoje reálné mzdy. Reálná mzda  se vyvíjí opač-
ným směrem než produkt, reálná mzda  se tedy 
vyvíjí proti cyklu ekonomiky. Při růstu ekonomiky 
reálná mzda  klesá, v recesi reálná mzda  roste. 

Proticyklický průběh reálné mzdy mají ve svých 
základech zabudovány i Keynesův, Friedmanův 
a  Lucasův AD-AS model. Ve zmiňovaných mode-
lech právě díky poklesu reálné mzdy mohou firmy 
vyrábět v ekonomice vyšší produkt. Poklesem re-
álné mzdy firmě vzrostly příjmy více než mzdové 
náklady.

Proticyklický vývoj reálné mzdy u DAD-AS mo-
delu není tak průzračný jako u „jednoduchých“ 
AD-AS modelů. Autoři (například [2], [9]) použí-
vají dlouhé časové řady simulace vývoje produktu 
a  reálných mezd na  základě DAD-AS modelu 
pro jednotlivé země. Řady jsou očištěny o trendy 
a  zachycují tedy jen vychýlení proměnných od 
trendové linie. Závěry analýz těchto dat postulují 
proticyklický vývoj reálné mzdy v DAD-AS mode-
lu. 

Stejná statistická metodika  očistění dat od 
trendu je aplikována  na  skutečná data  o vývoji 
produktu a  reálných mezd v reálných ekonomi-
kách. Ve velké řadě případů autoři [5] konstatují 
procyklický vývoj reálné mzdy, méně častěji neut-
rální vývoj, výjimečně proticyklický. 

Reálná data  jsou tedy v rozporu se závěry (ale i 
předpoklady) DAD-AS modelu (i výše uvedených 
„jednoduchých“ AD-AS modelů).

Na  tento rozpor reagovaly nové makroekono-
mické směry – teorie reálného ekonomického 
cyklu a  nová keynesiánská makroekonomie. Te-
orie reálného cyklu se rozhodla  k radikálnímu ře-
šení diskrepance a  plně se rozešla  s myšlením 
DAD-AS modelu i jednoduchých modelů AD-AS. 
Nová keynesiánská makroekonomie se snaží 
DAD-AS model vylepšit tak, aby odstranila  de-
fekt vývoje reálné mzdy v realitě.

2. Negativní důsledky procyklické-
ho vývoje reálných mezd na  trh 
práce a  reálnou ekonomiku

Pro zachycení důsledků procyklického prů-
běhu reálných mezd na  trh práce a  reálnou 
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ekonomiku přijmeme předpoklad zcela  nepruž-
ných cen a  pružných nominálních mezd. Nová 
keynesiánská makroekonomie věnuje nepružným 
cenám značnou pozornost [3], [10], [14]. Patinki-
nův makroekonomický model nové keynesiánské 
makroekonomie předpoklad zcela  nepružných 
cen zeslabuje na  předpoklad, že v reálné ekono-
mice jsou některé ceny tvořeny pružně, jiné ne-
pružně [8]. Zcela  nepružná cenová hladina  nám 
pomůže lépe zdůraznit důsledky pro ekonomiku 
a  trh práce. 

Zdánlivě by se mohlo zdát, že upravené před-
poklady (nepružných cen a  pružných nominál-
ních mezd) opouští keynesiánský směr. Nová 
keynesiánská makroekonomie právem patří do 
keynesiánských modelů. Tak jako IS-LM a  Mun-
dell-Flemingův model, které pracují rovněž 
s předpokladem konstantní (neměnné) cenové 
hladiny. Snahou nové keynesiánské makroeko-
nomie je opravit diskrepanci reality a  keynesi-
ánského modelu ohledně procyklického a  pro-
ticyklického vývoje reálných mezd a  integrovat 
změny v reálné ekonomice, jako jsou dnešní ce-
nové a  mzdové rigidity do makroekonomického 
modelu: „Další realističtější přístup je spojen s 
novou keynesovskou ekonomií, operující s  kvazi-
racionálním chováním. Tyto směry, vysvětlující mi-
kroekonomické příčiny nepružností mezd a  cen, 
resp. makroekonomické důsledky, vycházejí 
z nedokonale konkurenčního prostředí a  tvrdí, 
že reálné subjekty často nejednají podle tradič-
ních neoklasických schémat. Rozhodování podle 
"palcových pravidel" či oslabování flexibility mezd 
a  cen je spojeno pouze s malými ztrátami (nee-
xistuje dostatečná motivace se takto chovat - G. 
A. Akerlof, J. L. Yellenová) či je přímo výhodné 
(např. díky „menu costs“) nejednat podle neokla-
sické racionality (N. G. Mankiw)“ [11]. 

Firmy mění ceny nerady, přestože podmín-
ky na  straně nabídky i poptávky se mění téměř 
permanentně. Důvodem jsou náklady, které jsou 
spojeny se změnou cen (náklady na  menu) [7]. 
Tyto náklady zahrnují náklady na  nové ceníky, ka-
talogy, internetové prezentace, nová vyjednávání 
o nových smlouvách s dodavateli a  odběrateli. 
Zvýšení cen představuje riziko ztráty tržního po-
dílu, pokud konkurenti nekopírují chování firmy.

Při poptávkovém šoku zachyceném na Obr. 1 
(poklesu agregátní poptávky) dochází k převi-
su nabídky nad poptávkou na  trhu produkce. 
Ceny nemohou klesnout, jediná reakce firem 

na  negativní poptávkový šok je vyrábět takové 
množství, které jsou schopny při původní ne-
pružné ceně prodat (produkt (YB) na  obrázku 
1). Reálná mzda  je prozatím nezměněna, ale 
firma  nebude mít zájem poptávat a  zaměstnávat 
více zaměstnanců než odpovídá produktu (YB). 
Poptávka  pro práci se stává na úrovni produk-
tu (YB) vertikální. Firma  může získat potřebnou 
práci na  úrovni produktu (YB) daleko levněji než 
dosud – na  nové zalomené poptávce pro práci 
při původní reálné mzdě nabídka  práce převyšu-
je poptávka  po práci. Firma  toto pokušení reali-
zuje a  sníží reálnou mzdu na  úroveň wB. Firmy 
snížily nominální mzdy (jsou pružné) a  ceny pro-
dukce zůstaly neměnné (jsou nepružné). Až nová 
úroveň reálné mzdy (wB) uvede do rovnováhy trh 
práce. 

Na  trhu práce na  obrázku 1 používáme pro-
dukt místo zaměstnanosti. Tyto dvě proměnné 
jsou formálně propojeny skrze produkční funkci 
a  vyvíjí se ve stejném směru. 

Strnulé ceny umožnily implementovat do mo-
delu AD-AS procyklický průběh reálných mezd. 
Při poklesu agregátní poptávky, protože firmy 
sledují efektivní (zalomenou) poptávku po práci, 
klesají nominální mzdy a  ceny zůstávají zafixová-
ny na  původní úrovni. Reálné mzdy v recesi kle-
sají, protože nabídka  práce převyšuje poptávku 
po práci z důvodu poklesu agregátní poptávky.

Strnulé ceny představují pro trh práce i celou 
ekonomiku větší nebezpečí než nepružné nomi-
nální mzdy. Při původních předpokladech keynesi-
ánského modelu (pružných cenách a  nepružných 
nominálních mzdách) by firmy mohly získat část 
agregátní poptávky zpět snížením cen. Nemohou 
však snížit nominální mzdy, které jsou v keynesi-
ánském modelu díky pracovním smlouvám v ur-
čitém období zcela  nepružné. Nepružné mzdy 
v keynesiánském modelu představují handicap 
pro firmu, ale mají menší negativní dopady na  trh 
práce a  ekonomiku, ekonomika  poklesne pouze 
na  úroveň (YA). Problémem je rozpor teorie a  re-
ality: teoreticky reálná mzda  v recesi roste (proti-
cyklický vývoj), v realitě reálné mzdy při ekonomic-
kém poklesu většinou klesají (procyklický vývoj).

Nejpříznivější pro trh práce i ekonomiku by 
byla  situace, kdy by firmy mohly bezprostředně 
reagovat na  negativní poptávkový šok snížením 
cen i snížením nominálních mezd. Ekonomika  by 
zůstala  na  své potenciální úrovni (Y*) a  neexis-
tovala  by nedobrovolná nezaměstnanost. 
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Makroekonomické důsledky zafixova-
ných cen lze shrnout:
• ekonomika  je při negativním poptávkovém 

šoku hlouběji pod svou potenciální úrovní. Fir-
my nejsou ochotny snížit ceny a  proto nezís-
kají část své poptávky zpět.

• trh práce si našel svou novou rovnováhu, kdy 
firmy zaměstnají pouze efektivní množství prá-
ce potřebné pro vyrobení nižšího produktu. 
V recesi firmy sníží pružné nominální mzdy 
a  reálná mzda  (procyklicky) klesá. Na  trhu 
práce se ustanoví nepříznivá nová rovnová-

Obr. 1: Dopady negativního poptávkového šoku v keynesiánském modelu a  modelu nové 
keynesiánské makroekonomie.

Zdroj: [4]
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ha  s daleko nižší zaměstnaností. Tato rovnová-
ha  nebude změněna, dokud se neuvolní ceny.

3. Mikroekonomické základy nové 
keynesiánské makroekonomie

Původní keynesiánský předpoklad flexibilních 
cen znamená, že firma  nekontroluje cenu, je 
pouze jejím příjemcem. Firma  prodává v keynesi-
ánském modelu své výrobky na  dokonale konku-
renčím trhu. 

Nová keynesiánská makroekonomie implikuje 
do svého modelu více realitu současných firem. 
Předpoklad zcela  nepružných cen zahrnuje 
v sobě možnou kontrolu ceny ze strany firmy, tedy 
nedokonalou konkurenci [14]. Příkladem mohou 
být již v tomto textu zmiňované náklady na  menu, 
kdy firma  se rozhodne nezměnit cenu, přestože 
se mění poptávka  i nabídka  na  trhu, protože 
náklady spojené se změnou (náklady na  menu) 
by mohly být vyšší než příjmový efekt. Realitou 
dnešní ekonomiky jsou právě nedokonalé tržní 
struktury (monopol, monopolistická konkurence, 
oligopol).

Nová keynesiánská makroekonomie staví 
na  analýze mikroekonomického chování firmy, 
konkrétně na  rozhodování firmy ohledně stano-
vení ceny. Firma  bude při tvorbě ceny zohled-
ňovat faktor mezních nákladů a  poptávky po své 
produkci. Změna  mzdových nákladů nebo cen 
vstupů posouvá křivku mezních nákladů, v nové 
situaci firma  bude měnit své rozhodnutí ohled-
ně optimálního výstupu a  ceny. Růst reálného 

důchodu v ekonomice může ovlivnit poptávku po 
produkci firmy a  firma  bude opět měnit své roz-
hodnutí ohledně výstupu a  ceny. Na  obrázku 1 
jsou mezní náklady pro zjednodušení nakresleny 
jako konstantní (horizontální). 

4. Preciznější odvození AS křivky 
při nepružných cenách

V části textu Negativní důsledky procyklického 
vývoje reálných mezd na  trh práce a  reálnou eko-
nomiku bylo nastíněno zakomponování procyklic-
kého vývoje reálných mezd do makroekonomické-
ho modelu nové keynesiánské makroekonomie. 

Mikroekonomické chování firmy při stanovení 
ceny lze exaktněji zakomponovat do makroeko-
nomického modelu. Při stanovení ceny (Pi) fir-
ma  zohledňuje agregátní cenovou hladinu (P) 
a  agregátní důchod (Y) relativně k potenciálnímu 
důchodu (Y*)

P
i
 = P + (Y – Y*)  Stanovení ceny firmou (1)

První člen postuluje, že mezní náklady se mění 
s cenovou hladinou (P). Firmy byly nuceny zvý-
šit agregátně ceny, protože jí vzrostly nominální 
mzdové náklady, které jsou podle předpokladu 
pružné. Druhým důvodem pro růst cenové hladiny 
může být zvýšení cen vstupů dodavateli. Mikro-
ekonomicky se v obou případech pro firmu mění 
mezní náklady. 

Druhý člen zachycuje, že poptávka  po produk-
ci firmy koresponduje (posouvá se) s hospodář-

Obr. 2: Chování firmy: faktory pro stanovení ceny – mezní náklady a  poptávka po produkci firmy

Zdroj: [4]
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ským cyklem. Při růstu ekonomiky roste relativně 
(ve srovnání s potenciálním důchodem) agregátní 
důchod, což posouvá poptávku firem po jejich 
produkci. V recesi klesá relativně (ve srovnání 
s potenciálním důchodem) agregátní důchod, což 
znovu posouvá poptávku firem. 

Pro odvození agregátní nabídky budeme před-
pokládat, že v reálné ekonomice jsou i firmy, které 
stanovují cenu flexibilně. Ty stanovují cenu podle 

P
flexibilní

 = P + (Y – Y*)

 Stanovení ceny pro firmu s flexibilními cenami (2)

Firmy, které mají ceny zafixovány (nepružné), 
například z výše uvedených nákladů na  menu, 
stanovují cenu podle 

P
nepružné

 = Pe 

Stanovení ceny pro firmu s fixními cenami (3)

Firmy s nepružnými cenami stanovují mikroeko-
nomicky cenu podle stejných pravidel – podle 
mezních nákladů a  poptávky po produkci firmy, 
ale stanovení ceny musí být na  základě očeká-
vání. Firmy stanovují ceny s ročním předstihem 
a  svou cenovou politiku zohledňují ve smlouvách 
se zaměstnanci, odběrateli a  dodavateli.

P
nepružné

 = Pe + (Ye – Y*) (4)

Protože firmy nemohou anticipovat šoky, očeká-
vají, že důchod bude na  úrovni potenciálního dů-
chodu. Proto je druhý člen v rovnici 4 roven nule. 

Pro zjednodušení budeme předpokládat, že 
v ekonomice je polovina  firem, které tvoří cenu 
pružně. Druhá polovina  stanovuje cenu nepruž-
ně. Pak lze cenovou hladinu takové ekonomiky 
zapsat

 P = 0,5 · P
nepružné

 + 0,5 ·  P
flexibilní

 = 

= 0,5 ·  Pe + 0,5 ·  [P + (Y – Y*)]

Cenová hladina (5)

Vyjádřením cenové hladiny dostáváme

P = Pe + (Y – Y*) 

AS v nové keynesiánské makroekonomii (6)

Rovnice 6 je rovnicí agregátní nabídky identic-
ké s agregátní nabídkou v keynesiánském, Lu-

casově a  Friedmanově modelu. Ekonomika  se 
bude vychylovat od potenciálního produktu 
pouze pokud dojde k neočekávané změně cen. 
Předpoklad fixních cen nenarušuje AD-AS model 
a  umožňuje implementovat realitu nepružných 
cen a  procyklického vývoje reálných mezd do 
modelu. 

Doporučení pro hospodářskou politiku:
• V reálné ekonomice budou nepružné ceny

i nepružné mzdy existovat společně. Jejich po-
díl je dán tržními strukturami (mají vliv na  varia-
bilitu cen) a  institucionálním pojetí ekonomiky 
(má dopad na  flexibilitu mezd).

• Cílem hospodářské politiky by mělo být vy-
tvoření konkurenčního prostředí, pro které je 
charakteristické flexibilní tvoření ceny (firmy 
jsou cenovými příjemci a  musí pružně rea-
govat na  situaci na  trhu, pokud chtějí přežít) 
a  odstranění mzdových nepružností na  trhu 
práce. 

5. Nabídkový šok v DAD-AS mode-
lu při nepružných cenách

Model dynamické agregátní poptávky a  nabíd-
ky umožnil analýzu nabídkových šoků v ekonomi-
ce. Původní AD-AS model analýze nabídkových 
šoků primárně pozornost nevěnoval, více se za-
měřoval na  dopady poptávkových šoků. 

V této části textu budeme analyzovat, zda  je 
možné zakomponovat procyklický vývoj reálných 
mezd (díky nepružným cenám a  pružným nomi-
nálním mzdám) do nabídkových šoků v DAD-AS 
modelu. Jako nejvýznamnější nabídkový šok bývá 
zmiňována  změna  produktivity. Produktivita  se 
mění v reálných ekonomikách neočekávaně a  ve 
velkých skocích [10].

Neočekávaný pokles produktivity práce (jedná 
se o negativní nabídkový šok) posune poptávku 
po práci doleva. Práce se stala  méně efektivní 
a  firmy poptávají menší množství práce, pro-
to klesá i vyrobený produkt. Při stávající reálné 
mzdě je na  trhu práce převis nabídky práce, 
proto firmy sníží nominální mzdy (jsou flexibil-
ní). Snížením nominálních mezd se vyčistí trh 
práce. Reálné mzdy poklesly (nominální mzdy 
klesly a  ceny zůstaly nezměněny). Reálné mzdy, 
zaměstnanost, výstup se vyvíjí stejným směrem 
(procyklicky). 
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6. Dopady teorie efektivních mezd 
na  trh práce

Neoklasický trh práce tak, jak jej používají 
AD- AS modely (klasický, keynesiánský, Friedma-
nův a  Lucasův model), pracuje s těmito zjedno-
dušeními [14], [15]:
• práce je homogenní. Jakýkoliv nezaměstnaný 

jedinec může být firmou okamžitě zaměstnán. 
Ze strany firem nejsou vyžadovány žádné spe-
cifické schopnosti, vzdělání, zkušenosti ani 
talent.

• všichni aktéři na  trhu práce disponují dokona-
lými informacemi. Firmy vědí, kde mají možnost 
najít nezaměstnané pracovníky. Zaměstnanci 
mají informace o všech nových pracovních pří-
ležitostech, které se jim nabízí. 

• neexistuje geografická dimenze. Všechny 
transakce probíhají v jednom místě.

Teorie efektivních mezd zpochybňuje homogen-
nost práce nabízenou zaměstnanci a  zdůrazňuje 
důsledky efektivních mezd na  ekonomiku [6], 
[16]. 

Teorie efektivních mezd pracuje s předpo-
kladem, že vyšší reálná mzda  zvýší produktivitu 
zaměstnanců, zlepší pracovní morálku, přitáhne 
kvalifikované zaměstnance a  sníží fluktuaci za-
městnanců, což sníží náklady na  jejich zaško-
lení. Neoklasický trh práce je naopak postaven 
na  předpokladu, že produktivita  práce je odvo-
zena  od množství kapitálu, který má práce k dis-
pozici, v žádném případě není ovlivněna  velikostí 
mzdy.

V běžných AD-AS modelech (s neoklasickým 
trhem práce) je křivka  produktivity nezávislá 
na  reálné mzdě. A  pracovní náklady na  jednotku 
produkce (unit labour costs - ULC) rostou stále 
stejným tempem. Pracovní náklady na  jednotku 
produkce vyjadřují podíl nákladů na  práci (w.L) 
a  vyrobeného produktu (Y)

ULC = 
w · L

Y   

Pracovní náklady na  jednotku produkce
(unit labour costs) (7)

(w) je reálná mzda  a  (L) je množství práce.

Produktivitu práce (efektivitu práce) (x) lze sym-
bolicky zapsat

x = 
Y
L  

Produktivita práce (efektivita práce) (8)

Obrázek 3 (a) pouze zachycuje neoklasický 
trh práce, který nepředpokládá, že by produktivi-
ta  (pracovní nasazení) záviselo na  velikosti reál-
né mzdy. Křivka  produktivity je svislou přímkou. 

Pracovní náklady na  jednotku produkce (unit 
labour costs) rostou s rostoucí reálnou mzdou. 
Vyšší reálná mzda  zvyšuje firmě pouze pracovní 
náklady, ale efektivita  (produktivita) pracovníků 
není vyšší reálnou mzdou ovlivněna, zaměstnanci 
nevyrábí vyšší výstup. Firmě rostou pouze náklady 
na  pracovní sílu proporcionálně s rostoucí reál-
nou mzdou. Závěr je viditelný z upravené rovnice 
pracovních nákladů na  jednotku produkce (unit 
labour costs)

ULC = .w

x'
  (9)

(x') značí konstantní výstup. 

Protože se efektivita, tedy ani výstup (x‘), nemě-
ní při rostoucí reálné mzdě, rostou pouze pracov-
ní náklady na  jednotku produkce (ULC), a  to ve 
stejné míře, v jaké rostla  reálná mzda. 

Z dosavadní analýzy neoklasického konceptu 
trhu práce vyplývá, že firmě se nevyplatí zvyšovat 
reálnou mzdu relativně oproti mzdám v jiných fir-
mách, protože efektivita  (produktivita) práce se 
nemění. 

Nová keynesiánská makroekonomie zpochyb-
ňuje tento neoklasický pohled na  produktivitu 
práce: do určité úrovně (optimální) reálné mzdy 
(w

x
) dodatečná vyšší reálná mzda  stimuluje vyš-

ší dodatečnou efektivitu (produktivitu) práce. 
Za  touto úrovní reálné mzdy (w

x
) dodatečná reál-

ná mzda  roste víc než dodatečná efektivita  (pro-
duktivita) práce. Na  obrázku 4 (a) při nízké mzdo-
vé úrovni efektivita  roste dodatečně rychleji než 
reálná mzda. Za  úrovní reálné mzdy (w

x
) však 

pracovní náklady na  jednotku produkce (unit la-
bour costs) začínají růst. V tomto kontextu má křiv-
ka  pracovních nákladů na  jednotku produkce 
(unit labour costs) na  obrázku 4 (b) tvar písmene 
C. Za  úrovní reálné mzdy (w

x
) pracovní náklady 

na  jednotku produkce (unit labour costs) rostou.
Tato úroveň reálné mzdy je pro firmu efektivní 

mzdou (efficiency wage) a  firma  by neměla  nad 
tuto úroveň reálnou mzdu zvyšovat. 
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V těchto souvislostech má produkční funkce 
změněný tvar než jak postulují běžné AD-AS mo-
dely (klasický, keynesiánský, Friedmanův a  Luca-
sův model). V nové keynesiánské makroekono-
mii má parciální (sledujeme pouze faktor práce, 
množství kapitálu je neměnné) produkční funkce 
tvar

Y = Y [x (w), L]
Upravená parciální produkční funkce (10)

Produkt (Y) závisí na  fyzickém množství práce 
(L) a  nově na  efektivitě (produktivitě) práce (x), 
která je stimulována  výší reálné mzdy (w). Kapitál 
je v ekonomice daný (neměnný), proto v parciální 
produkční funkci nevystupuje. Reálná mzda  (w) 
bude stimulovat efektivitu (x) jen, pokud bude 
efektivita  práce elastická (citlivá) na  změny reál-

né mzdy. Tato elasticita  bude větší než jedna  do 
úrovně efektivní mzdy (efficiency wage). 

 = Y [x (w), L] – w · L výstup – mzdové náklady 
Zisk firmy z faktoru práce (11)

Výstup (Y) představuje příjem pro firmu, mzdo-
vé náklady jsou ve výši (w · L). Pokud je elastici-
ta  větší než jedna, tak současní pracovníci při 
navýšení reálné mzdy například o 1 % razantně 
zvýší svou efektivitu (produktivitu), tedy produktu 
vzroste například o 3 %. Náklady vzrostly o 1 %, 
příjem se navýšil o 3 %. Zisk firmy vzrostl. 

Na  obrázku 5 jsou zachyceny dopady teorie 
efektivních mezd na  trh práce. Elasticita  efektivity 
práce na  změnu reálné mzdu mění tvar křivek stej-
ného zisku (iso-profit lines). Křivka  stejného zisku 
(iso-profit lines) má tvar elipsy. V horní části nad 

Obr. 3: Neoklasický trh práce: (a) produktivita  práce v závislosti na  reálné mzdě,
 (b) pracovní náklady na  jednotku produkce (unit labour costs)

Zdroj: [4]

Obr. 4: Nová keynesiánská makroekonomie: (a) produktivita  práce v závislosti na  reálné mzdě,
(b) pracovní náklady na  jednotku produkce (unit labour costs) 

Zdroj: [4]
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úrovní efektivní mzdy (w
x
) je elasticita  menší než 

jedna, v dolní části je elasticita  větší než jedna. 
V dolní části elipsy působí reálné mzdy na  efek-
tivitu (produktivitu) práce, v horní části je již efekt 
vyčerpán. Aby firma  zůstala  na  stejné výchozí 
úrovni zisku při poklesu zisku musí v elastické 
části zvýšit reálné mzdy, pokles reálných mezd 
by naopak vyvolal snížení produktivity práce, tedy 
další pokles zisku. Reálné mzdy je vhodné pro 
udržení zisku zvyšovat až do úrovně efektivní mzdy 
(efficiency wage). V neelastické části se projevuje 
běžné chování firmy. Při poklesu zisku pro udržení 
výchozí úrovně firma  musí snižovat reálné mzdy, 
aby ji vzrostly příjmy a  snížily se pracovní náklady. 

Pojetí efektivní mzdy v nové keynesiánské teo-
rii mění chování firmy na  trhu práce a  má mak-
roekonomické důsledky. Efektivní mzdy zvyšují 
nedobrovolnou nezaměstnanost. Díky efektivní 
mzdě je reálná mzda  nad rovnovážnou úrovní 
a  zvyšuje tak diskrepanci mezi poptávkou po prá-
ci a  nabídkou práce.

Teorie efektivních mezd je schopna  nabídnout 
i vysvětlení řady jevů na  trhu práce, se kterými 
si neoklasická teorie trhu práce neví rady, jako 
jsou skutečnosti, že
• méně produktivní jedinci jsou více nezaměst-

naní než jejich produktivnější kolegové.

Teorie efektivních mezd povede firmu k chová-
ní, kdy firma  bude upřednostňovat schopnější, 

vzdělanější pracovníky, u kterých se dá očekávat 
vysoká elasticita  mezi reálnou mzdou a  jejich 
efektivitou (produktivitou). Hospodářská politi-
ka  může přispět ke kvalitnímu a  dostupnému 
vzdělání jedinců. 
• firma  nesnižuje mzdu spojenou s určitým mís-

tem, přestože má na  toto místo více zájemců.

Snížením reálné mzdy by se firma  vystavila  ri-
ziku ztráty schopných zaměstnanců nebo ra-
zantnímu poklesu efektivity (produktivity) svých 
zaměstnanců. Důsledkem může být vysoká 
a  z hlediska  hospodářské politiky ne příliš řeši-
telná nedobrovolná nezaměstnanost. 
• při klesající poptávce se nesnižuje proporci-

onálně pracovní doba  všem zaměstnancům, 
ale dochází k propouštění (méněschopných 
jedinců).

Zkrácení pracovní doby by znamenalo adekvát-
ní snížení reálné mzdy. Zkrácením pracovní doby 
se firma  vystavuje riziku snížení efektivity (pro-
duktivity) svých zaměstnanců, proto bude raději 
propouštět přebytečné zaměstnance. Pravděpo-
dobně více budou propouštěním zasaženi méně 
kvalifikovaní jedinci. 

Závěr
Nová keynesiánská makroekonomie odmítá pa-

radigma  dokonalekonkurenčních trhů a  flexibil-

Obr. 5: Dopady efektivní mzdy na  trh práce

Zdroj: [4]
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ních mezd i cen. Předmětem jejího zkoumání jsou 
tržní nedokonalosti (například teorie efektivních 
mezd), které způsobují nedobrovolnou nezaměst-
nanost a  zároveň se snaží odhalit reálné důvody 
pro nepružné ceny a  mzdy. Formálně je jejich 
makroekonomický model shodný s aparátem 
s AD-AS modelů i DAD-AS modelu, ale argumen-
tace za  jeho fungování je komplexnější a  více 
zohledňuje realitu dnešní ekonomiky.

Článek byl zpracován s podporou projektu 
GA  ČR č. 402/09/0592 „Vývoj ekonomické 
teorie v kontextu ekonomické integrace a  glo-
balizace“.
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ABSTRACT

NEW KEYNESIAN MACROECONOMICS – A  NEW PERSPECTIVE ON LABOUR MARKET 
AND MACROECONOMIC STABILITY

 
Marek Skála

An alternative way of checking the empirical usefulness of a  macroeconomic model is by com-
paring its influence on the stylised behaviour of macroeconomic variables during real-world bu-
siness cycles. Very robust, stylised facts from real-world business cycles are that real wages are 
procyclical. A  variable is seen as procyclical if it moves the same direction as income during the 
ups and downs of the business cycles. This stylised fact is at odds with the AD-AS models and also 
the DAD-AS model. These models propose countercyclical real wages. The AD-AS models and 
the DAD-AS model can also generate procyclical real wages depending if it is the stickiness of pri-
ces rather than the stickiness of wages that is the cause of the slow adjustment to nominal shocks. 
New Keynesian macroeconomics adds nominal rigidities to AD-AS models and the DAD -AS model 
to explain deviations from potential product.

New Keynesian macroeconomics strives to provide a  microeconomic foundation for sticky 
wages and prices. 

Efficiency wage theory argues that raising the real wages may lower costs per unit of output by 
raising labour productivity. As a  result, involuntary unemployment persists.

New Keynesian macroeconomics challenges the classical labour market result on two fronts. 
First, real rigidities may give rise to labour market equilibrium with involuntary unemployment. Se-
cond, nominal wage rigidities may permit temporary displacements from equilibrium. Real rigi-
dities prevent the real wage from moving down until the market clears. Sources of real rigidities 
are legislation, monopolistic trade unions, efficiency wages and insider-outsider effects. Nominal 
rigidities in the labour market prevent the nominal wage from bringing about real wage adjustment, 
which is necessary after prices change. One important institutional feature making nominal wages 
sticky is the existence of long-term contracts.

Key Words: New Keynesian macroeconomics, procylical real wages and their effects on macro-
economic stability, microeconomic foundation for sticky wages and prices, efficiency wage theory 
and its implications for the labour market.
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