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A bstract
The productivity dimension of minimum wages
Authorities in South A frica are currently investigating the issue o f
introducing a national minimum wage in the economy. “Business South
A frica", as a representative o f the private sector, also made proposals in
this regard at the beginning o f November 1995. The minimum wage debate
is really not a new one and much research has already been done on the
econom ic merits o f certain aspects regarding minimum wages. However,
very little, i f indeed anything, has been done concerning the ethical aspect
o f minimum wages. This article therefore addresses the issue o f minimum
wages fro m an ethical point o f view. The discussion suggests that minimum
wages cannot be p a id in an economy without taking into consideration the
productivity levels o f the workers concerned. Productivity considerations
m ust be taken into account in the determination o f the level o f minimum
wages, or any other type o f wages fo r that matter. There should certainly
not be any 'fr e e lunch " - especially not in a low-productivity economy.

1.

Agtergrond

Die N asionale M annekragkomm issie is deur die M inister van M annekrag opgedra
om ondersoek in te stel na die wenslikheid van minimumlone asook die beginsels
w aarop dit gebaseer behoort te word (N M C, 1994:2).
Afgesien van die
ekonom iese m eriete van die saak, is dit noodsaaklik dat die Skrif in hierdie
verband ook as kenbron gebruik moet word om die w are betekenis van
arbeidsdim ensies op die sekulêre terrein te wete te kom. As daar een saak is wat
aanw esig moet w ees in alle samelewingsverbande waarin die Christen
funksioneer, is dit die volstrekte soewereiniteit van God - óók op die terrein van
die arbeid. Alles moet dus gesien w ord met betrekking tot die arbeider se
afhanklikheid van God (Duvenage, 1962:225).
Die belydenis van die soewereiniteit van God op alle terreine van die lewe
impliseer ’n bearbeiding van die bree terrein van m aatskappy, kultuur en staat ter
ere van G od (Duvenage, 1962:227).
Hierdie bearbeiding van die breë lewensterreine impliseer ook die verdiskontering
van die kultuuropdrag van God. Deur gestalte aan die kultuuropdrag te gee, sou
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die mens in sy lewensonderhoud voorsien, en sou die wêreld in stand gehou
word. Indien na die w êreldwye makro-ekonom iese prestasie van ekonomieë
gekyk word, val die toenemende armoede in ’n groot aantal lande op en w ord
daar opnuut vrae gevra oor die mensdom se gehoorsaam heid aan sy kultuuropdrag.
D ie vermelde besef van die feit dat die mens tot heerskappy geroep is oor alles
w at geskape is sodat die eer van God in die sentrum van die menslike lewe moet
staan, is volgens Venter (1974:1) nodig om prinsipieel te besin ten opsigte van die
menslike motiewe in die omgaan met die materiële aspekte van die werklikheid.
Om Christen te w ees beteken ook om ’n opdrag te hê. O mdat die mens in die
amp van die gelowige moet staan, beteken dit óók om am psdraer en dienspligtig
aan God te w ees - ook deur jou arbeid (Van der Walt, 1982:124).
Hierdie artikel wil ’n prinsipiële besinning verskaf oor die heersende debat
random minimumlone. M eer spesifiek wil gekonsentreer word op ’n aspek van
die heersende problem atiek van die arbeidsmarkte, naamlik dat een van SuidAfrika se grootste ekonom iese probleme is dat die arbeider dikw els nie sy loon
w erd is nie (Sw art, 1995:S6).

2.

W at is ’n minimumloon?

’n M inimumloon is die minimumbedrag betaalbaar aan ’n w erker vir werk
gelew er o f dienste verskaf binne ’n gegew e periode, ongeag o f dit op grand van
tyd o f uitset bereken is. Hierdie minimumloon mag nie ó f deur individuele ó f
deur kollektiewe ooreenkom ste verminder word nie (N M C, 1994:3). M inimum
lone w ord in Suid-Afrika hoofsaaklik deur middel van die stelsel van Loonrade en
N yw erheidsrade in die arbeidsm arkte vasgestel. As sodanig verteenw oordig
minimumloonvasstelling inmenging in die vrye w erking van die arbeidsmarkte.
Só w ord die minimumloon vasgestel sonder om a g te slaan op die w erkverm oë o f
prestasie van w erknem ers in die arbeidsmark. Om die vergoedingsvlakke meer
regverdig te maak sodat die arbeider ten minste sy minimumloon w erd is, moet na
produktiwiteitsvlakke o f die uitset per arbeidsinset gekyk w ord - soos w at dit
deur die N eo-K lassieke Skool van ekonom iese denke aangedui word.

3.

Die m arginaie produktiwiteitsteorie oor die vraag na arbeid

Een van die sentrale beginsels van die ekonom ie ten opsigte van produksie
beskryf w at met produksie gebeur as toenem ende hoeveelhede arbeid (w at oor
die kort termyn maklik veranderbaar is) saamgevoeg w ord met vaste kapitaalvoorraad soos ’n fabrieksaanleg (wat oor die kort termyn relatief onveranderlik
is). Produksie o f die uitset per arbeider neem geleidelik a f en dit veroorsaak
afnemende opbrengste (Ehrenberg & -Smith, 1990:62; Bloom & N orthrup,
1981:334; Reynolds, 1982:62). Die rede is dat elke produksie-aanleg oor die
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kort termyn net oor ’n sekere hoeveellieid kapitaalgoedere kan beskik en dat elke
addisionele werknem er toenemend minder toerusting tot sy beskikking het.
Hierdie beginsel staan as die wet van afhemende marginale produktiwiteit
bekend.
Die marginale produktiwiteitsteorie sluit hierby aan en stel dat rasionele
w erkgew ers, in hul poging tot winsmaksimering, deur die marginale produk
tiwiteit van ’n produksiefaktor gelei word in die bepaling van die verwantskap
tussen die produksiefaktor se uitset/produksie en die benutting daarvan (Bloom &
N orthrup, 1981:327). M et die aanname van relatief homogene arbeid en ’n vaste
aanbod van arbeid, beteken dit gevolglik dat die algemene vlak van lone vir
sodanige arbeid deur die marginale produksie daarvan bepaal word. As gevolg
van winsmaksimering beras die vraag na arbeid slegs op die feit dat arbeid ’n
produksiefaktor verteenwoordig wat noodsaaklik is vir die produksie van die
spesifieke produk. Die doel van winsmaksimering motiveer werkgew ers gevolglik
om hul w erksverrigting en -afliandeling so tyds- en produksie-effektief as
moontlik te doen.
Die realiteit in Suid-Afrika is egter dat dit dikwels gebeur dat ongeskoolde
arbeiders m éér as opgeleide arbeiders verdien (Swart, 1995:S6). In terme van die
investering van menslike kapitaal het dit geen ekonomiese sin nie. Indien die
ongeskoolde arbeider soms ’n buitengewone vlak van produktiwiteit handhaaf,
kan dit geregverdig word, want dan is die arbeider sy loon werd. Die arbeider
word dan regverdig volgens sy produktiwiteitsvlak vergoed.
Die gevaar verbonde aan hierdie benadering is dat dit kan daartoe lei dat die
arbeider bloot as nét nog ’n produksiefaktor beskou word. Die arbeider moet óók
gesien word as ’n mens met bepaalde behoeftes, begeertes, regte en pligte
teenoor sy Skepper, sy gesin, hom self en die gemeenskap. Arbeid moet vir die
arbeider ook ’ 11 sinvolle ondervinding w ees w at die geleentheid tot selfontplooiing bied sodat werk ook ’n belangrike dimensie vir die groei en
ontw ikkeling van die totale mens kan wees (Petersen, 1990:181).
Elke arbeidsm arkdeelnem er moet die verpligting b esef om ook in sy werk so
produktief moontlik te w ees (Kniger, 1983:8). D aar moet gestreef w ord om altyd
die grootste kwantiteit en die beste kwaliteit te lewer. So ’n ingesteldheid bring
mee dat elkeen alles in die skepping wat nie God se eer soek nie, moet hervorm
tot die beginsel van die evangelie (Kruger, 1983:8). Terselfdertyd moet die
werknem er voortdurend bewus w ees van die feit dat hy/sy besig is met
G odgegew e gawes en sodoende ook besig is met die arbeid wat deur God opgelê
is (Arangies, 1983:42). In die produksieproses is die mens as werknem er ook die
beelddraer van God w at ’n produk vervaardig o f diens lewer uit dit w at God
beskikbaar stel. Die werknem er is in die arbeidsmark ook besig om op hierdie
w yse oor ’n gedeelte van die skepping te heers.
Koers 62(1) 1997:77-89
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G od vereis dat die werknem er getrou en verantwoordelik as rentm eester sal
optree vir stoflike goed w at van Hom ontvang word. In 2 Tessalonisense 3 word
die plig om te w erk en om jo u te onttrek aan elkeen w at leeglê o f op ander teer
beklemtoon, met die vermaning van vers 10: “As iemand nie wil w erk nie, moet
hy ook nie eet nie” . Terselfdertyd sê Lukas 10:7: “ die arbeider is geregtig op sy
loon” en kan afgelei word dat die mens ’n reg het tot loon as teenprestasie vir sy
m eetbare aandeel in die produksieproses van die ondememing. Die dominante
model vir die berekening van hierdie meetbare aandeel in die produksieproses is
die marginale produktiw iteitsteorie van arbeid.
Die marginale produktiw iteitsteorie vind uiteindelik ook neerslag in die vraag na
arbeid in soverre daar ’n vraag na arbeid (en gevolglik indiensname) sal bestaan
solank die arbeider se produktiwiteit nie onder verdenking staan nie. M ense
word uitsluitlik in diens geneem om ’n produk te produseer o f ’n diens te verrig.
Daarom w ord die vraag na ’n sekere soort arbeid bepaal deur die vraag na die
produk en dit hou direk verband met die produktiw iteit in die werkverrigtingsproses (Bloom & Northrup, 1981:331). O mdat ’n w erkgew er se
produksie - kw alitatief en kw antitatief - op grond van koste en inkomste bereken
word, sal die w yse w aarop ’n w erkgew er arbeidskrag benut, bepaal w ord deur
die koste verbonde aan die implementering van addisionele arbeid. Die koste
verbonde aan die addisionele arbeid moet dan gestel w ord teenoor die bydrae wat
die nuut toegevoegde arbeid na verwagting tot die inkomste van die ondem em ing
sal maak.

Tabel I: Die marginale produktiwiteit van arbeid
In set van
a rb eid (L )
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H o ev eelheid
u itsette

M a rg in a le
p rod u k sie
(M P )

M a rg in a le
in k om ste
(M R )

L oon k oers

[1]

(Q )
[2]

M a rg in a le
in k o m steproduk
(M R P )

[3]

[4]

[5]

[6]

1

6

6
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2
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8
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3
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6
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4

24

4

R2
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R6

5

27

3

R2

R6
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(W )
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Kaufman (1989:149) illustreer die beginsel van marginale produktiwiteit met
behulp van die voorafgaande tabel (die data kan ook gebruik w ord om ’n
hipotetiese ondem em ing se vraagkromme na arbeid a f te lei). Die tabel kan soos
volg verduidelik word:
•

Kolom I : Die aantal w erknem ers in diens.

•

Kolom 2: Totale produksie (hoeveelheid uitsette) per uur vir elke vlak van
indiensneming.

•

Kolom 3: Die marginale produktiwiteit w ord tegnies meer korrek as die
marginale fisiese produktiwiteit beskryf (Reynolds, 1982:63). D ie marginale
produktiw iteit van arbeid word in terme van fisiese produksie-eenhede
uitgedruk. Die marginale produksie van byvoorbeeld die vierde w erker is 4
eenhede per uur (afgelei uit die styging in produksie van 20 tot 24 eenhede in
kolom 3, w at aan die indiensneming van die vierde eenheid toeskryfbaar is).
Die inligting in kolom 3 toon dat tot met die tw eede w erker die marginale
produksie opbrengste genereer. D aam a lei produksie tot afhemende opbrengste. ’n Volledig mededingende ondem eming kan elke addisionele
produksie-eenheid teen dieselfde prys in die mark verkoop, en die inkrement
in inkomste kan as gevolg van die verkoop van een eenheid meer (MR)
presies gelyk w ees aan die prys (P) w aarvoor dit verkoop word. Die prys wat
die ondem em ing vir sy produk kry, is dus gelyk aan die marginale inkomste (P
= MR).

•

Kolom 4\
Die marginale inkomste ontvang vir elke produksie-eenheid.
Aangesien ’n ondem em ing in rand-en-sentterme bedryf word, sal die werkgew er uiteindelik wil w eet hoeveel inkomste die indiensneming van ’n
addisionele arbeider sal genereer (Reynolds, 1982:63). D aar word aanvaar
dat die produkprys, en dus die marginale inkomste, R2 per eenheid is.

•

Kolom 5: Die addisionele inkomste wat deur een meer eenheid van ’n
produksiefaktor gegenereer word, staan bekend as die marginale inkomsteproduk (M RP) van daardie faktor (Ehrenberg & Smith, 1990:65). Die M RP
van arbeid word bereken deur die marginale arbeidsproduksie (M P) met die
marginale inkomste (M R) te vermenigvuldig. Die berekening van die ekstra
inkomste uit die indiensneming van die derde w erker kan byvoorbeeld só
om skryf word: Die derde w erker produseer 6 ekstra produksie-eenhede per
uur w at elk teen R2 verkoop. Die styging in inkomste vir die ondem em ing is
dan: (M P x M R) o f (6 x R2) = R12. Uit die tabel kan afgelei word dat die
marginale inkomsteprodukte daal vanaf die tw eede werker. Hierdie afname is,
soos reeds vermeld is, direk verwant aan die w et van afhemende opbrengste.

Koers 62(1) 1997:77-89
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•

Kolom 6: Die arbeid se marginale inkomsteprodukkromme (M RP) het
gevolglik ’n afwaartse helling en om te bepaal hoeveel w erknem ers die
w erkgew er in diens sal neem, kom die loonkoers (W ) ter sprake. Om die
analise eenvoudig te hou, word aanvaar dat geen byvoordele o f ander soort
arbeidskostes hier ter sprake is nie. Volgens hierdie voorbeeld w ord aanvaar
dat die loonkoers R6 per uur is.

Vir winsmaksimering sal indiensneming geskied tot by die punt w aar die
m arginale inkom steproduk van arbeid (MRP) gelyk is aan die koste (W) van
arbeid (Ehrenberg & Smith, 1990:63). Volgens tabel 1 is die optimale indiensnemingsvlak van hierdie ondem eming 5 w erkers aangesien die 5de w erker se
produksiewaarde R6 is en die koste van indiensneming ook R6. D ie bydrae tot
inkomste is dus gelyk aan die arbeidskoste sodat enige addisionele indiensneming
die wins sal verklein. Die ekonomiese teorie oor indiensneming stel eenvoudig
dat addisionele arbeiders in diens geneem kan word solank elkeen selfs net R1 se
addisionele w ins tot die ondem eming bydra (Kaufman, 1989:148). Indien die
ondem eming se marginale inkomsteproduk dus minder is as die marginale koste,
is die ondem em ing besig om geld te verloor op die laaste arbeidseenheid w at in
diens geneem word. Die werkgew er wil dus gewoonlik nie in term e van arbeid
(o f enige ander produksiefaktor) méér betaal as w at die faktor se bydrae tot die
inkomste van die ondem eming o f bedryf is nie - behalw e in uitsonderlike gevalle
w at nie hier bespreek word nie (Bloom & N orthrup, 1981:329).

4.

Die rol van die werkgewer in arbeidsvergoeding

Die feit dat die arbeider sy minimumloon w erd moet w ees, verontskuldig
geensins hebsugtige motiewe deur die w erkgew er nie. Gevolglik moet ook krities
standpunt ingeneem w ord teenoor die kapitalistiese gees w at met die koms van
die grootskaalse ondem eming in die negentiende eeu veroorsaak het dat stoflike
verafgoding alle ander oorweginge gedom ineer het.
Die kapitalistiese gees het vereis dat w insvorm ing1 ten spyte van enige
standaarde en ten koste van enige persoon as eerste prioriteit gestel moet word.
Calvinistiese motiveringsprinsipe mag egter nie op die versameling van kapitaal
gerig w ees nie, m aar op die intrinsieke doelstelling van ’n deugdelike lewe
kragtens die W oord van God. Hiervolgens moet die eer van God in die sentrum
van alle lewenspraktyke staan. A spekte soos winsvorming en die betaling van
minimumlone kan daarom nie geringgeskat word nie omdat die w elvaart van
persone daarvan aflianklik is. Die loon se belangrikheid is daarin geleë dat dit ’n
middel is w aardeur die mens al sy roepinge kan vervul (Duvenage, 1983:249).
Die arbeidsm arkdeelnem ers moet hul roepingsbew us beyw er vir die ontsluiting en

1
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beheersing van die materiële vennoëns w at God aan die mens beskikbaar gestel
het. Vir arbeidsm arkdeelnem ers geld dit ook dat hul roeping tot die koninkryk
van God totalitêr van aard is en dus al die lewensuitinge van die gelowige
omspan. Die gelowige moet dus nie verhinder w ord dat hy in alles (die huwelik,
die gesin, die beroepslew e) as burger van die koninkryk kan optree om aan die
wil van God te voldoen nie.
W atter benadering ook al tot bovermelde winsvorming gevolg word, daar moet
gewaak w ord teen enige uitbuitingsmotiewe. ’n M anifestasie van immorele w ins
vorming is dat die w erknem ers onderbetaal word - ’n praktyk w at ’n vorm van
uitbuiting verteenw oordig (Venter, 1974:10). Uitbuiting behoort ’n dwingende
appêl op die gew ete van werkgew ers te maak - Lukas 10:7 sê immers: “ ... die
arbeider is geregtig op sy loon” .
D ie onderbetaling van werknem ers verteenwoordig ’n onnatuurlike beperking van
die verbruiksvraag en lewenstandaarde (Venter, 1974:10) w at in terme van die
geld-goederekringloop in die ekonomie ’n invloed meebring op die bruto
binnelandse produk en indiensname in die arbeidsmark. Die onderbetaling van
arbeid is oneties indien die dubbele korrelasie tussen arbeid en loon in ag geneem
word. Afgesien van sy arbeid, gee die persoon ook hom self en dit word die
sogenaam de “persoon-loon” genoem (Petersen, 1990:181). Die dubbele
korrelasie bevat duidelike religieuse uitgangspunte w at van rigtinggewende
betekenis is vir die beloningsproses. D aar is veral tw ee norme ter sprake by die
bepaling van ’n regverdige loon (Duvenage, 1983:249):
•

D ie korrelasie tussen arbeid en loon'. w aar dit bloot gaan om die koppeling
van die loon aan arbeidsprestasie (soos in afdeling 3 verduidelik is). Indien
iemand hoër produktiwiteit in sy arbeid toon, behoort hy beter vergoed te
word (en omgekeerd).

•

D ie korrelasie tussen die persoon en loon beteken loon volgens behoefte.
Loon het ook ’n individuele en sosiale dimensie w at die persoon in staat stel
om ’n menswaardige lew enstandaard te handhaaf.
H ierdeur w ord ’n
regverdige loon bepaal volgens die behoeftes van die arbeider. Arbeid moet
die arbeider in staat stel om sy elementêre behoeftes te vervul sodat hy/sy as
voile mens sy roeping kan vervul. H ierdie norm kan egter nie losgem aak
w ord van die eerste norm nie, naam lik loon volgens prestasie.

Die gevolgtrekking in verband met hierdie tw ee norme is dat arbeidsprestasie op
sigself as ’n m aatstaf vir loon eties onaanvaarbaar is w ant agter die loon moet ook
die persoon raakgesien word. Om arbeiders ’n hongerloon te betaal is net so
verkeerd as om mense te veel te betaal. ’n M inimumbestaansloon moet eerder ter
sprake kom. ’n M inim um bestaansloon is die minimumbedrag w at benodig word
om te oorleef en terselfdertyd jou menswaardigheid te behou (Swart, 1995:S6).
Koers 62(1) 1997:77-89
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Aan die ander kant is dit eweneens w aar dat die gebrek aan arbeidsprestasie en
diegene w at m eer wil ontvang as w at hulle gee, diefstal impliseer. D it kan dus
gestel w ord dat “die arbeider sy minimumloon waardig moet w ees” en ook dat
“die minimumloon die arbeider waardig moet w ees” .
Bogenoemde korrelasies beteken dat die arbeider as volledige mens sy roeping
kan vervul. D ie mens se roeping is egter uitsluitlik geleë in die vervulling van die
liefdesgebod (Grobler, 1976:28); daarom moet die mens sy roeping vervul in
voile diensbaarheid aan sy Skepper. D ie eis uit die openbaring in G enesis is dat
die mens sy wil moet buig volgens die wil van God. Hierdie eis sluit ook die
terrein van arbeid in as een van die belangrikste lewensuitinge w aarm ee God
gedien kan w ord (Taljaard, 1976:85). D ie mens moet hom derhalwe ook skik na
die wil van God op die kontemporêre arbeidsterrein.
Die kultuuropdrag van die mens is egter nie simplisties nie, w ant in ’n land soos
Suid-Afrika met sy massaw erkloosheid en groot persentasie ongeskoolde
menslike hulpbronne - faktore w at tot armoede lei - moet ekonom iese realiteite
ook in die evaluering van minimumlone verdiskonteer word. D ie vermoë om te
kan betaal, die analise van marginale produktiw iteit en die feit dat die vraag na
arbeid ’n afgeleide vraag na die verkope van die produk verteenw oordig, is
wesenlike faktore w at nie deur akadem iese analises tot onbenullighede
gereduseer mag w ord nie. Dit is van groot belang dat die m akro-ekonom iese
situasie van Suid-Afrika in hierdie debat oor minimumlone verdiskonteer w ord .

5.

M inim um lone2 en ekonomiese realiteite

M inim um lone hou as sodanig g la d nie m et die beginsel van m arginale
produktiw iteit o f die invloed van m arkkragte rekening nie\ daarom is die arbeider
in die geval van minimumloonvasstelling nie sy loon w erd nie. D it is veral die
hoë minimumlooneise van georganiseerde arbeid w at die ekonom ie em stig
benadeel (De Villiers, 1993:3). H oë looneise w at nie verw ant is aan die w erk
nem er se produktiwiteitsvlak nie, is inflasionisties van aard en veroorsaak dat
m aatskappye nog w erkers moet afdank om produksiegew ys lew ensvatbaar te kan
bly.
Die toenam e in vakbondm agte in Suid-Afrika het veroorsaak dat ekonom iese
groei gekanaliseer is na hoër lone in plaas van na m eer w erksgeleenthede. Die
b esef van die potensiële invloed van die w erkersm assa, veral deur die kollektiew e
bedingingsmag van die vakbonde by die stembus sowel as op die w crksfront,
sorg dat geen regering hierdie aspekte mag vergeet nie. D ie gevolg is dat die

V ir ’n volledige bespreking van die ekonom iese m ericte van m inim um lone, kyk Lotriet
(1996:H oofstuk 5).
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staat al m eer m odem e ekonomiese prosesse in gei'nstitusionaliseerde ekonomieë
oom eem o f beheer daaroor uitoefen. N êrens in die ekonomie is die staatsinvloed
m eer sigbaar as in die arbeidsmarkte in Suid-Afrika nie. Dit is veral statutêre
minimumloonvasstelling w at toenemende owerheidsintervensie in die vrye
w erking van die markkragte in die arbeidsmarkte tot gevolg het.
In Suid-Afrika heers daar in die negentigerjare ’n toenemende mate van ’n “ons
eis”-kultuur waarin groter looneise en omvangryker voordele aan ’n ekonomie
opgedw ing w ord w at feitlik geen w eerstand meer het nie. Hierdie welsynstaatverwagtings w at buite die ekonomiese vermoë van die ekonomie val, kan die
ekonom ie em stige skade berokken. Die politiek-gevaarlike vlakke van hoë werkloosheid, gepaardgaande met die drie w elsynstaatpilare van hoë minimumlone,
omvangryke w erknem ersvoordele en ’n sw aar w elsynslas op die staat, is
ontsaglike problem e waarm ee geworstel w ord (Liebenberg, 1995:S10). Die
sw aar w elsynslas op die staat is problem aties omdat omvattende gesondheids- en
w elsynvoordele deur die staat uit belastings gefmansier moet word.
Problematiese faktore sluit ook die volgende in: langer betaalde vakansies wat
produktiw iteit inkort en loonrekenings verhoog, die geweldige las van steeds
stygende lone (produksiekoste w ord tot onrealistiese vlakke verhoog en
winsgrense geminimaliseer). W erknemers w at oor weinig geskooldheid beskik,
tesam e met ’n onontwikkelde werksetiek (soos dit waargeneem kan word in die
toenem ende arbeidsonrus in Suid-Afrika) en hoër lone sonder produktiwiteitsverbetering as teeneis, word ’n toenemende probleem aangesien dié neiging lei tot
die skep van groter w erkloosheid (Mittner, 1995:55).
In Europa w ord die noodsaaklikheid van ’n andersoortige regstellende aksie reeds
b esef - regstellende aksie naamlik in die sin van die inkorting van lone en voor
dele en dus die afskaling van die welsynstaat. Die Intem asionale M onetêre
Fonds stel dat ongeveer 48% van die Suid-Afrikaanse bevolking in die vroeë
negentigerjare w erkloos is en volgens dié invloedryke organisasie is die oplossing
geleë in veral die beperking van loonverhogings (De Villiers, 1993:3). ’n
V ereiste vir die gebruik van oorskotarbeid is dus eerder ’n loonbeperking en nie
onrealistiese looneise nie. Liebenberg (1995:S10) praat van ’n beperkte nuwe
lewensfilosofie w at moet posvat, naamlik dat dit beter is om ’n w erk te hê wat
swak betaal - selfs ’n tydelike o f deeltydse werk - as geen w erk nie. Navorsing
het reeds onomwonde bew ys dat minimumlone wel tot w erkloosheid aanleiding
gee en daar moet gevolglik besluit word wat die beste vir die ekonomie is: ’n
klein groep “w enners” w at in diens bly teen hoë minimumlone ten koste van ’n
groot groep “verloorders” w at w erkloos is; o f meer mense w at elkeen ’n werk
het en sodoende wel vergoeding verdien.
Die vermelde inflasionistiese effek van minimumlone sal in elk geval die goeie
bedoelings met die minimumloon uitskakel. Soos in afdeling 3 geargumenteer is,
word die vraag na arbeid in ’n groot mate bepaal deur die koste van arbeid en die
Koers 62(1) 1997:77-89
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produktiwiteit van die arbeidsmag. Inmenging in die markm eganisme van die
arbeidsmarkte deur middel van w etgewing en verskeie regulasies verhoog die
koste van arbeid kunsmatig. As die stygings in die arbeidskoste hoër is as die
toename in produktiwiteit veroorsaak dit inflasiedruk op ekonom iese groei en
lewenstandaarde. Die gevolglike styging in lewenskoste as gevolg van inflasie
sal die ekonomies agtergeblewenes w eer die hardste tref.
B oshoff (1976:63) bew eer dat, oor die algemeen, beroepsekuriteit en ’n jaarlikse
styging in lewenstandaarde as ’n onvervreembare reg van w erknem ers beskou
word. Dit w ord selfs as ’n outomatiese proses gesien. Hierdie ingesteldheid het
meegebring dat dit ’n erkende sosiale norm geword het dat geen loontrekker
(w atter ekonomiese rede dit ook al noodsaak) ooit ’n loondaling moet ondervind
nie: daarom dat lewenstandaardverbetering, die herverdeling van inkomste en die
sosiale w elvaartstrew e vandag tot só ’n mate belangrik geag w ord dat die
ekonom ie onderdaan van die politiek gem aak w ord (Boshoff, 1976:63).
Uiteindelik is die doel met ’n stelsel van minimumlone gerig op die vermindering
van arm oede onder die arm klasse in ’n samelewing. Alhoewel die vermindering
van armoede ook die W êreldbank se oorheersende doelwit is, is dit ’n openbaring
dat die Bank nie m eer net na willekeur groot bedrae geld in projekte gaan belê nie
(Ferreira, I995:S9). Voortaan sal gekonsentreer w ord op die skep van ’n
gesonde, produktiewe en ’n geskoolde arbeidsm ag in lande - ’n gegew e w at
sodoende buitelandse beleggers sal lok. Gesondheid en onderw ys sal dus
voortaan prioriteitsake w ees. Hierdie boodskap is duidelik vir die fenomenale
probleem van armoede w aar meer as ’n 1 000 miljoen mense w êreldw yd nog op
minder as $1 per dag moet bestaan. In besonder w ord hier verw ys na Afirikalande w aar armoede en onstabiliteit so groot is dat die Bankprogramme net in die
helfte van die 48 lande bedryf kan word. Die Bank gaan A frikalande voortaan
help om hulleself mettertyd te help - vandaar die klemverskuiwing na meer
geskooldheid in die arbeidsmag.
Minimumlone is daarom hoogstens ’n kortterm ynoplossing vir die opheffing van
armoede onder die w erkende arme. Alle ekonom ies agtergeblew enes moet
hulself uiteindelik kan help en dit is gewis die regte pad w ant arm oede tas in w ese
die w aardigheid van die mens in die kem aan. In byvoorbeeld Somalië w aar
armoede al geslagte lank duur, is daar ’n gevestigde bose kringloop w at elke faset
van die menslike bestaan binnedring en negatief bei'nvloed (Jordaan, 1993:8). Só
w ord ’n desperate passiw iteit as oorheersende lewensgevoel by baie armes
aangetref. Een van die vonne w at hierdie passiw iteit aanneem, is ’n soort van
aangeleerde hulpeloosheid - ’n filosofie van “daar is niks aan te doen nie” .
Hierdie soort passiw iteit word dikw els gekenmerk deur ’n lewensverlam m ende
neerslagtigheid.
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Die passiw iteit w at die arme ervaar, maak horn onbevoeg om die
verantwoordelikheid op horn te neem vir opbouende en skeppende ontwikkeling
(Jordaan, 1993:8).
F in a n siële hu lp en d e rg elike a a lm o ese is in su lke
o m sta n d ig h ed e w e in ig w erd a s d ie arm e se p a ssiw ite it n ie o o k o m vo rm w o rd tot
se lfsta n d ig e eie h u lp en se lfb e v o e g d h e id nie. D ie omvorming is volgens Jordaan

(1993:8) net moontlik as tw ee aspekte nagekom word:
* Ten eerste moet dit vir die armes duidelik w ees dat ’n veranderde leefwyse
werklik haaibaar is. G eloof in hierdie haalbaarheid w ord gedra deur ’n ontw ikkelende gevoel van eiewaarde.
* In die tw eede plek moet die armes oortuig w ees dat hulle met welslae
veranderde optrede en leefwyses kan bemeester. Hulle moet dit ook beleef
dat hulle algaande meer bevoeg raak om selfstandige optrede te kan
bem eester. Dit moet egter deurentyd in gedagte gehou w ord dat armoede ’n
verskraling van menslike moontlikhede is - h a n d o u ts waarop minimumlone
basies neerkom, sal gevolglik nie hierdie menslike moontlikhede ontplooi nie.
Die konsep van ’n minimumloon skep die negatiewe konnotasie van ’n arbeider
’n sekere vergoeding betaal ongeag sy vlak van produktiwiteit. Enige loonvasstellings moet eerder vrylik tussen die betrokke partye onderhandel w ord op
grond van die beginsels van uiterste deursigtigheid vir alle belanghebbendes en
van die vermoë om wel te kan betaal.

6.

G e v o lg tr e k k in g

* Die implikasie van minimumlone in die lig van die Skrif behels om ook die
verantw oordelikhede te erken w at die roeping op hierdie arbeidsterrein
veronderstel. Rentm eesterkap moet nagekom w ord van sowel die w erkgew er
as die werknem er se kant.
-

Vir die werknem er beteken dit dat die arbeider sy minimumloon werd
moet w ees en hierdie prestasie is m eetbaar in terme van die marginale
produktiwiteit van die vraag na arbeid. W erknem ers moet besef dat
hulle as produksiefaktor produktief en doeltreffend in die produksieproses moet wees.

-

Aan die ander kant moet die w erkgew er ook b esef dat die werknemer
nie net bloot as produksiefaktor beskou kan w ord nie w ant in die
arbeidsm arkproses kom die persoon-loon ook ter sprake.

Opgesom m enderw ys kan gesê word dat die minimumloon moet die verdiener
w aardig w ees en die verdiener moet ook die minimumloon waardig wees.
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* Die ekonom iese realiteite van Suid-Afrika veroorsaak dat produktiw iteitsoorwegings in minimumloonvasstelling nie versaak kan w ord nie.
* Buitendien slaag minimumlone as ’n instrument om arm oede te verlig nie in sy
doel nie. Die oplossing is geleë in die opheffing van die mense deur
opvoedkundige prosesse sodat hulle mettertyd in staat sal w ees om hulself te
onderhou.
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