Тема 8. ВЗАЄМОДІЯ БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЇ.
Програмні запитання.
1. Ринок праці‚ визначення робочої сили країни та рівня безробіття.
2. Класична та кейнсіанська теорії зайнятості.
3. Типи безробіття: фрикційна‚ структурна‚ циклічна.
4. Природний рівень безробіття та закон Оукена.
5. Інфляція‚ її визначення та графічна інтерпретація.
6. Інфляція попиту та інфляція витрат.
7. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям.
8. Крива Філіпса. Сучасна її інтерпретація.
1. Стагфляція‚ інфляційні очікування та політика стабілізації економіки.
Література: Манків (розділи 2-3; 6; 13-2). Мікроекономіка і
макроекономіка (Ч.ІІ, тема 3). Мэнкью (гл. 5‚ 6‚ ст. 267-282‚ гл. 11‚ ст.
453 - 478); Макконел‚ Брю ( гл. 10‚ 12‚ стор. 194-201‚ гл. 19 );
Семюелсон‚ Нордгауз (розд. 13-Б‚ 14‚ 15);
Самостійна робота: Кейнс; Дорнбуш‚ Фішер; Бальцерович; Колодко;
Блауг; Аслунд; Економіка України.
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Практичні завдання.
1. Припустимо, що трудові ресурси країни складають 1 мільйон чоловік, з
яких 900 000 є зайнятими. Хай кожен робітник у середньому виробляє 50
000 доларів товарів та послуг кінцевого споживання‚ а рівень повної
зайнятості відповідає 3% безробіття. Визначте для цієї економіки: Який
вона має рівень безробіття? Як далеко ця економіка знаходиться від рівня
повної зайнятості? Яку вона має величину розриву ВНП?
2. В економіці країни кількість робочої сили складає 26 млн.чол.‚ кількість
безробітних 2,08 млн. чол.‚ фактичний ВВП = 40 млрд.дол.‚ природний
рівень безробіття = 3%‚ який при цих умовах буде потенційний ВВП?
3. Чи згодні Ви з тим‚ що при нульовому рівні безробіття досягається
найкраще розподілення ресурсів країни?
Питання множинного вибору
4. Природній рівень безробіття - це:
а) середній рівень, навколо якого відбуваються циклічні коливання;
б) приблизно 10% трудових ресурсів;
в) такий рівень, який не змінюється, як правило;
г) кількість людей у перехідному стані між роботою та безробіттям.
5. Фрикційне безробіття є неминучим, бо:
а) структура економіки відносно стабільна;
б) економіка потребує змащування;
в) робітники не дуже охоче залишають звичну роботу;
г) попит на товари завжди коливається та змінюється.
6. Яка з представлених ситуацій із співвідношеннями типів безробіття є
“розрив інфляції”?
а) циклічне < структурне + фрикційне;
б) фактичне безробіття = фрикційне;
в) фактичне > природне;
г) структурне = циклічне.
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7. Ситуація стагфляції виникає тоді‚ коли зростає:
а) експорт;
б) податок на доходи;
в) ціна факторів виробництва;
г) державні витрати.
8. Що з переліченого є чинником циклічного безробіття?
а) обіг промислових запасів надто великій;
б) робітники не оволоділи професіями, на які є попит;
в) допомога за безробіття дуже велика як сумою, так і строком дії;
г) немає достатнього попиту на робочих при діючий заробітній платні.
9. Величина, на яку ВНП при повній зайнятості перевищує ВНП, зветься:
а) бюджет високого безробіття;
б) потенціальний ВНП;
в) інституційний ВНП;
г) розрив ВНП.
10. Номінальний дохід знижується, коли реальний дохід:
а) знижується при наявності інфляції;
б) знижується при наявності дефляції;
в) зростає при наявності інфляції;
г) зростає при наявності дефляції.
11. Крива Філіпса показує альтернативний зв’язок
а) циклічного безробіття та інфляції;
б) темпів зростання інфляції і безробіття;
в) більшого безробіття і стабільності цін;
г) інфляції та зниження безробіття.
12. З точки зору теоретиків “економіки пропозиції” стагфляція це
результат надмірних:
а) податків;
б) державного регулювання;
в) трансфертних платежів;
г) всього переліченого вище.

