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OPSOMMING 

Suid-Afrika ondervind reeds geruime tyd hoe en stygende vlakke van werkloosheid. 
> 

Gedurende die tagtigerjare bet die opkoms van vakbonde 'n fundamentele 

herstrukturering van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark veroorsaak en die styging in 

werkloosheid gedurende die tydperk word dikwels aan vakbondoptrede toegeskryf. 

In die studie word verskillende oorsake van werkloosheid aan die hand van die 

klassieke, Keynesiaanse, natuurlike werkloosheidskoers- en nie-versnellende-inflasie

werkloosheidskoersbenaderings ondersoek ten einde die invloed van vakbonde en 

loononaanpasbaarheid op werkloosheid te probeer bepaal. Ooreenkomste sowel as 

verskille tussen die teoriee word geidentifiseer. Dit wil voorkom asof vakbonde 

gedurende die tagtigerjare in Suid-Afrika deur middel van bulle invloed op 

. loonverhogings 'n betreklik geringe invloed op werkloosheid gehad bet en dat 

loononaanpasbaarheid geensins 'n beduidende faktor was nie. Dit blyk ook dat die 

Keynesiaanse benadering die toepaslikste raamwerk hied vir die ontleding van hoe 

vlakke van werkloosheid en die invloed van vakbonde daarop. · 



IV 

SUMMARY 

High and rising levels of unemployment have been experienced in South Africa for 

quite some time. The rise in trade union activity during the eighties caused a 

fundamental restructuring of the South African labour market and the increase in 

unemployment during this period is often blamed on trade union activity. In this 

study the classical approach, the Keynesian approach, the natural rate of 

unemployment and the non-accelerating inflation rate of unemployment are used to 

examine the different causes of unemployment with the purpose of assessing the 

influence of trade unions and wage rigidity on the level of unemployment. Similarities 

as well as differences between the theories are identified. It appears that trade unions 

had a marginal effect on unemployment in South Africa during the eighties through 

their influence on wage increases and that wage rigidity was not a significant cause of 

unemployment during this period. The Keynesian approach seems to be the most 

appropriate framework to analyse the causes of high levels of unemployment as well 

as the influence of trade unions on unemployment. 

KEYWORDS 

trade unions; wage flexibility; wage rigidity; voluntary and involuntary 

unemployment; natural rate of unemployment; non-accelerating inflation rate of 

unemployment; wages; labour market; unemployment in South Africa. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

Die hoe vlak van werkloosheid is 'n kwellende makro-ekonomiese probleem in Suid

Afrika. In die makro-ekonomiese teorie is daar 'n verskeidenheid uiteenlopende 

teoriee wat werkloosheid verklaar. Daar is egter geen objektiewe maatstaf 

waarvolgens 'n toepaslike teorie gekies kan word nie. Een manier om die probleem te 

oorbrug, is om 'n eklektiese benadering te volg. Dit beteken dat 'n bepaalde teorie 

nie uit die staanspoor gekies word nie, maar dat verskillende teoriee oor werkloosheid 

bestudeer word en elemente van die teoriee saamgevoeg word om 'n verklaring vir die 

verskynsel te hied. In die proses word sowel die ooreenkomste as die verskille tussen 

teoriee gei:dentifiseer. 

Die omvang van die literatuur oor die oorsake van werkloosheid dwing die navorser 

om die studieveld af te baken. Die navorser moet besluit watter teoriee om te 

bestudeer, watter aspekte van die teoriee om te beklemtoon en watter oorsaak of 

oorsake van werkloosheid om te bestudeer. 

In hierdie studie val die soeklig op die invloed van vakbonde op werkloosheid. Die 

keuse is gegrond op die feit dat die opkoms van vakbonde gedurende die tagtigerjare 

tot 'n fundamentele herstrukturering van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark gelei het 

en dikwels as 'n verklaring vir werkloosheid voorgehou word. Dit is egter onmoontlik 

om die invloed van vakbonde in isolasie te beskou. Die invloed moet telkens in 'n 

bree raamwerk geplaas word. 

'if [Yolgens die neo-klassieke benadering, wat as die leidende paradigma van die 

ekonomiese wetenskap beskou kan word, het vakbonde 'n hoofsaaklik negatiewe 

uitwerking op werkverskaffing. Volgens die benadering lei die teenwoordigheid van 

vakbonde tot verhoogde lone en loononaanpasbaarheid ("wage rigidity") wat tot 

verhoogde werkloosheid aanleiding gee. Daar is egter ook ander teoriee oor die 
. \ 

invloed van stygende lone en loononaanpasbaarheid op werklooshei~ In hierdie 

studie word daar op verskillende teoriee oor die funksionering van die arbeidsmark 

en op die invloed van verhoogde lone en loonaanpasbaarheid op werkloosheid 

gekonsentreer. Die verskillende teorie wat ondersoek word,is die klassieke, neo-
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klassieke, neo-klassieke sintese, Keynesiaanse, natuurlike werkloosheidskoers en nie

versnellende-inflasie-werkloosheidskoers (Nairu ). 

In die klassieke en neo-klassieke benaderings, asook in die neo-klassieke sintese en 

natuurlike werkloosheidskoersbenadering, impliseer arbeidsmarkewewig dat die 

hoeveelheid arbeid aangevra, gelyk is aan die hoeveelheid arbeid wat aangebied word. 

In die Keynesiaanse en Nairu-benaderings bestaan arbeidsmarkewewig al is daar 'n 

oorskotaanbod van arbeid. 

In die natuurlike werkloosheidskoersbenadering word veronderstel dat 

loonaanpasbaarheid van so 'n aard is dat arbeidsmarkewewig bestaan, terwyl in die 

klassieke en neo-klassieke benaderings, asook in die neo-klassieke sintese, 

loononaanpasbaarheid kan bestaan wat tot onewewig op die arbeidsmark lei. In die 

Keynesiaanse benadering word loonaanpasbaarheid nie as 'n belangrike faktor beskou 

nie, terwyl grater loonaanpasbaarheid in die Nairu-benadering 'n nuwe 

arbeidsmarkewewig met verminderde werkloosheid daarstel. 

Die verskillende sienings van die funksionering van die arbeidsmark impliseer dat 

daar verskillende standpunte oor die invloed van vakbonde op werkloosheid is. Die 

vraag ontstaan watter een van hierdie sienings as die toepaslikste vir die ontleding van 

werkloosheid in Suid-Afrika beskou moet word. 

In hoofstuk 2 word daar eerstens ondersoek ingestel na die toepaslikheid van die 

internasionaal-aanvaarde definisie van werkloosheid in Suid-Afrika. Verskillende 

interpretasies van die begrip "werkloosheid" word oorweeg en die implikasies wat dit 

vir die meting van werkloosheid inhou, word uitgespel. Tweedens word verskillende 

ramings van die omvang van werkloosheid in Suid-Afrika bespreek en beoordeel. 

In hoofstuk 3 word verskillende benaderings t9t die verklaring van die funksionering 

van die arbeidsmark en werkloosheid bespreek aan die hand van die onderskeid 

tussen die klassieke benadering, die Keynesiaanse benadering, die natuurlike 

werkloosheidskoersbenadering en die nie-versnellende-inflasie

werkloosheidskoersbenadering (Nairu ). Die belangrikste verskille tussen die teoriee 

met betrekking tot die werking van die arbeidsmark en die invloed van 

loonaanpasbaarheid op werkloosheid word uitgelig. 
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Teen die agtergrond word die invloed van vakbonde op werkverskaffing en 

werkloosheid in hoofstuk 4 bespreek. Die klem val op die rol van loonstygings en 

loonaanpasbaarheid. Die verskillende maniere waardeur vakbondoptrede 

werkloosheid kan bemvloed, word uitgespel en verskille en ooreenkomste tussen die 

verskillende sienings word uitgelig. Dit word gevolg deur 'n kart oorsig van die 

belangrikste empiriese studies oor die invloed van vakbonde op werkverskaffing. 

In hoofstuk 5 word 'n oorsig gegee oor vakbondbedrywigheid in die Suid-Afrikaanse 

ekonomie sedert 1970. Daar word aangetoon hoe die opkoms van vakbonde 

gedurende die tagtigerjare tot 'n fundamentele.herstrukturering van die arbeidsmark 

in die Suid-Afrikaaanse ekonomie gelei het. Dit word gevolg deur 'n bespreking van 

verskillende standpunte oor die stygende reele loon en stygende 

loononaanpasbaarheid wat sedert die vroee sewentigerjare ondervind is. Die invloed 

van sekere ekonomiese en institusionele faktore op loonaanpasbaarheid word ook 

onderskei. Die indeling wat in hoofstuk 3 ontwikkel is, word dan gebruik om 

verskillende verklarings vir werkloosheid in Suid-Afrika en die moontlike invloed van 

vakbonde op werkloosheid te bespreek. 

In hoofstuk 6 word 'n opsomming van die geskilpunte tussen die verskillende sienings 

oor die funksionering van die arbeidsmark en die invloed van vakbonde op 

werkloosheid verskaf en word kommentaar gelewer op die toepaslikheid van die 

verskillende benaderings vir die ontleding van werkloosheid in Suid-Afrika. 



HOOFSTUK2 

DEFINISIE EN METING VAN WERKLOOSHEID 

2.1 Definisie van werkloosheid 

Werkloos~eid was nie altyd as 'n ernstige probleem beskou nie. In sy studie oor 

werkloosheid skryf Garraty (1978: 15): 

If unemployment was relatively insignificant in classical times it was, if 
possible, even less important in the life of the Middle Ages; the 
condition remained literally inconceivable in the sense, already 
mentioned, that the term itself did not exist, and also in the sense that it 
was difficult for a person of the period to envisage a situation in which 
large numbers of willing and able workers had nothing to do. 

In die sewentiende eeu is die begrip "unemployed" hoofsaaklik gebruik om die 

onbenutting van voorwerpe te beskryf, terwyl dit in die agtiende eeu gebruiklik was 

om die ledigheid van diere en mense met hierdie begrip te beskryf. Volgens die 

Oxford English Dictionary (1989) beteken die woord werkloos oorspronklik 'not put to 

use; not applied to some end or purpose' en in Surflet se Country Farm (1600) word 

dit as volg gebruik: "Wherefore it behooueth that the unimploied or fallow ground ... 

be first will cleansed of stones". In 1667 word dit in Milton se Paradise Lost gebruik as 

"Other creatures all day long rove idle unemployed, and less needs rest". 

Die woord "werkloosheid" word eers gedurende die negentiende eeu 'n algemene 

gebruikswoord. Teen die begin van die eeu kry dit in Massachusetts die betekenis van 

"those who were simply not employed, who were idle or not working" (Piore 1987: 

. 1838). Volgens die definisie is aile persone sander werk, ongeag of hulle beskikbaar 

of bereid was om te werk, as werkloos beskryf., 

Eers laat in die negentiende eeu kry die woord "werkloos" die betekenis van persone 

wat beskikbaar is vir werk, maar nie werk het nie. Die huidige internasionaal 

aanv~arde definisie van werkloosheid is deur die 13de Internasionale Konferensie 

van Arbeidstatistici (ILO 1983) bepaal en lees soos volg: 

The 'unemployed' comprise of all persons above a specified age who during 
the reference period were: 
(a) 'without work', i.e. were not in paid employment or self-employment; 
(b) 'currently available for work', i.e. were available for paid employment or 
self-employment during the reference period; and 
(c) 'seeking work', i.e. had taken specific steps in a specified recent period to 
seek employment or self-employment. 

---
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In verskillende gemeenskappe word verskillende betekenisse aan die begrip 'werk', 

'beskikbaar vir werk' en 'aktief werksoek' gegee. Selfs in bepaalde gemeenskappe het 

die betekenis van die begrippe mettertyd verander. Wanneer die onivang van 

werkloosheid tussen verskillende lande en tussen verskillende period~s vergelyk word, 

moet daar dus met omsigtigheid t~ werk gegaan word. 

Vir 'n persoon om as werkloos beskou te word, is 'n belangrike kriterium dat hy 

'sander werk' moet wees. Wat as 'werk' beskou word, is egter 'n funksie van die 

sosiale, ekonomiese en kulturele omgewing. Hedendaags verwys die statistici na werk 

as werk vir voordeel ("gainful employment"). Volgens die lopende bevolkingsopname 

(Sentrale Statistiekdiens 1985) is werkers in Suid-Afrika, in ooreenstemming met die 

internasionale gebruik, formeel gedefinieer as "persone van 15 jaar en ouer wat 

gedurende die sogenaamde verwysingsweek (die voorafgaande sewe dae) vir vyf of 

meer ure vir 'n salaris of loon of wins of gesinsvoordeel gewerk het, wat in kontant 

enjof natura ontvang is". 

Die bostaande internasionaal aanvaarde definisie, wat oak bekend staan as die streng 

definisie van werkloosheid, word as die toepaslikste definisie vir die Westerse 

nywerheidslande beskou. Die definisie is 'n uitvloeisel van die institusionele karakter 

van hierdie volkshuishoudings en reflekteer die bepaalde. sosiale waardes en normes 

van die samelewings. 

In hierdie gemeenskappe bestaan daar 'n waarneembare tydsverloop waartydens 'n 

persoon nie werk nie, maar beskikbaar en aktief werk soek. Hierdie waarneembare 

tydsverloop h.et sy beslag gekry tydens die industriele rewolusie, toe daar 'n 

geografiese, institusionele en sosiale skeiding tussen die mens en sy werk ontstaan 

het. Voor die industriele rewolusie kon persone wat in die 'formele' sektor werkloos 

sou word, eie indiensneming buite die sektor bewerkstellig; gevolglik was daar nie 'n 

waarneembare tydsverloop waartydens 'n persoon sander werk en beskikbaar vir werk 

was nie. Tydens en onmiddellik mi die industriele rewolusie word hierdie tydsverloop 

veral in die stedelike gebiede waargeneem waar die institusionele en sosiale strukture 

van die inlandelike gebiede verskil. 

Die verskil tussen die landelike en stedelike gebiede dwing Pigou (1914: 14) om sy 

omskrywing van die begrip werkloosheid soos volg te kwalifiseer: 
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If a wage-earner happens to possess an allotment on which he can work when 
discharged from his ordinary trade, or if he is able; on these occasions, to turn 
his hand to wood-carving or so~e other domestic industry, we shall not, for 
that reason, decline to class him among the unemployed. 

In die moderne terminologie sou so 'n persoon as onderindiensgeneem bestempel 

word. Dit is egter nie 'n uitgemaakte saak of hierdie persoon as werkloos beskou 

moet word nie. 

Gedurende die Groot Depressie van die dertigerjare is daar finaal beslag gegee aan 

die moderne betekenis van die begrip werkloosheid. Die miljoene mense wat tydens 

hierdie tydperk werkloos gelaat is, het veroorsaak dat die tradisionele maniere 

waarop werkloosheid in die ·verlede verskans en gehanteer is, byvoorbeeld deur 

welsynsorganisasies, eie indiensneming, kerke en indiwidue, in duie gestort het. In 

reaksie hierop het die staat in die nywerheidslande 'n nasionale werkloosheids

versekeringsnetwerk ingestel. Die teenwoordigheid van 'n werkloosheidversekerings

netwerk en die bepaalde struktuur en aard van werkgeleenthede en vergoeding 

daaraan verbonde maak dit moontlik om werkloosheid, volgens die streng definisie, in 

hierdie volkshuishoudings waar te neem. 

Die toepassing van hierdie streng definisie om werkloosheid in die Westerse 
'· 

nywerheidslande te meet, lewer egter bepaalde probleme op. Daar word byvoorbeeld 

geen onderskeid tussen persone getref wat ter wille van die verkryging van 

werkloosheidsvoordele as werkloos registreer, diegene wat nie bereid is om teen die 

markloon te werk nie en diegene wat werklik werkloos is nie. Dit het tot gevolg dat 'n 

bepaalde werkloosheidskoers op verskillende maniere vertolk kan word. Dit kan 

beskou word as: (i) 'n statistiese kunsmatigheid, omdat persone wat nie werklik 

.werkloos is nie as werkloos geklassifiseer word; (ii) 'n institusionele kunsmatigheid, 

omdat die werksoektogproses onnodig deur institusionele faktore verleng word; (iii) 

'n taalkunsmatigheid,' omdat die woord 'werkloos' verkeerd gebruik word om 'n 

produktiewe aksie, soortgelyk aan voorraadopbouing, investering en die versameling 

van inligting te omskryf; ·en (iv) 'n aanduiding van die tekort aan werkgeleenthede, 

wat gepaard gaan met 'n verlies aan produksie en persoonlike ontbering (Piore 1987). 

Die begrip 'werkloosheid' word dan ook in sommige gevalle aan 'ledigheid' gekoppel 

omdat sommige persone verkies om nie te werk nie, dit wil se vrywillig werkloos is, 

terwyl ander persone werklik onvrywillig werkloos weens onpersoonlike oorsake soos 
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plaaslike en internasionale toestande is. Die persoonlike en sosiale koste van 

vrywillige en onvrywillige werkloosheid verskil - die koste van laasgenoemde is hoer as 

die van eersgenoemde. Oor hierdie aangeleentheid skryf Standing (1981: 563): 

The concept of unemployment is hard to define partly because it combines a 
condition (being without employment), a need (for work), an attitude (desire 
for work) and an activity (searching for work). Some question the 
applicability of the term used to describe the position of someone satisfying 
the first criterion without satisfying one or more of the others. Hence the 
claim that many of the unemployed in both industrialized and low-income 
countries, are in fact voluntarily unemployed. If so, the associated social 
distress would be overstated and unemployment could be downgraded as a 
policy concern. 

Die twee soorte werkloosheid het dus verskillende beleidsimplikasies, terwyl 

onvrywillige werkloosheid ook dringender optrede verg. Die streng definisie wat 

gebruik word om werkloosheid te meet, maak egter nie voorsiening vir die onderskeid 

tussen vrywillige en onvrywillige werkloosheid nie. Volgens Tobin (1987: 390) kan 

daar van die vlak van die werkloosheidskoers afgelei word dat werkloosheid 

onvrywillig is, want 

The Great Depression taught the world that mass unemployment in capitalist 
economics was a macro-economic problem. This revelation means several 
things:· first when millions of people become unemployed, it is not because of 
their individual characteristics. They have not suddenly became lazy or 
unproductive or untrainable. The jobs are just not there. 

En volgens Malinvaud (1984: 35) dui massawerkloosheid daarop dat "mass 

unemployment is a disequilibrium, revealing an excess supply of labour". 

Die toepassing van die streng definisie op ontwikkelende lande skep verdere 

konseptuele probleme. In die lande is werkloosheid nie so duidelik waa·rneembaar 

nie omdat die struktuur en aard van werkgeleenthede en die vergoeding verbonde aan 

werk van die in die ontwikkelde lande verskil. In die ontwikkelende lande is daar ook 

nie 'n uitgebreide werkloosheidversekeringsnetwerk nie. 

Die afwesigheid van 'n werkloosheidversekeringsnetwerk het bepaalde implikasies vir 

die meting van werkloosheid. Hieroor skryf Robinson (1936: 225): 

In a society in which there is no regular system of unemployment benefit, and 
in which poor relief is either non-existent or "less eligible" than almost any 
alternative short of suicide, a man who is thrown out of work must scratch up 
a living somehow or other by means of his own efforts. 

Baie persone in die ontwikkelende lande probeer om 'n bestaan in die informele en 

die bestaansektore te maak. As die streng definisie van werkloosheid gebruik word, 
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word hierdie persone nie as deel van die werkloosheidsprobleem beskou nie; daarom 

word die begrip 'onderindiensneming' of versteekte werkloosheid dikwels gebruik. 

Die belangrikste maniere waarop daar vir onderindiensneming voorsiening gemaak 

kan word, is deur 'n produktiwiteitsbenadering, 'n inkomebenadering of 'n 

herkenningsbenadering te volg (Sen 1975). 

Volgens die produktiwiteitsbenadering word persone as onderindiensgeneem beskou 

as bulle bydrae tot die totale produksie van so 'n aard is dat bulle verwydering nie 'n 

noemenswaardige vermindering in die totale produksie teweeg sal bring nie. Die 

benadering word meestal in ontwikkelende lande gebruik om die surplus arbeid wat 

vir die ontwikkeling van die moderne sektor beskikbaar is, te meet. 

Die inkomebenadering, daarenteen, stel in plaas van die produktiewe bydrae van 

werkers 'n bepaalde minimum bestaansinkome as vereiste. Persone wat werk en nie 

hierdie minimum bestaansinkome verdien nie, word as onderindiensgeneem beskou. 

Hierdie metode word oak gebruik om te bepaal of die gemeenskap in staat is om 

'betekenisvolle' werkgeleenthede aan sy mense te verskaf, waar betekenisvol na 'n 

minimum bestaansinkome verwys. 

Volgens die herkenningsbenadering identifiseer die persoon homself of haarself as 

onderindiensgeneem of werkloos. · Daar word nie veel aandag aan hierdie benadering 

in die literatuur geskenk nie. Die tradisionele wyse waarop die hoeveelheid werkloses 

in sensusse bepaal word, is om dit aan die verwerkers van die gegewens oar te laat om 

te bepaal of 'n persoon op grand van sekere bepalings werkloos is. 

In die literatuur oar werkloosheid in die ontwikkelende lande bestaan daar nie 

ooreenstemming of onderindiensneming as deel van die werkloosheidsprobleem 

beskou moet word nie. Verskeie skrywers (Sen 1975, Gerson 1982) argumenteer dat 

dit belangrik is om die analitiese verskil tussen openlike werkloosheid en 

onderindiensneming te behou. Turnham (1971: 18-19) bestempel egter die insluiting 

van onderindiensneming deur middel van 'n inkomebenadering as 'n "somewhat more 

hopeful approach in the long term to measuring the size of the employment problem 

and degree of progress towards its solution ... ". 
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In enige bepaalde geval sal die ondersoekdoelwit bepaal of onderindiensneming as 

deel van werkloosheid beskou moet word, al dan nie. Indien die doel is om te bepaal 

hoeveel arbeid vir ekonomiese ontwikkeling beskikbaar is, waar ekonomiese 

ontwikkeling op die uitbou. van die moderne sektor gerig is, behoort onder

indiensneming gemeet volgens die produktiwiteitsbenadering, deel van die meting te 

vorm. Wanneer dit gaan oor die vermoe van die ekonomie om betekenisvolle 

werkgeleenthede te skep, behoort onderindiensneming gemeet volgens 'n 

inkomebenadering ingesluit te word. As daar egter bloot in die doeltreffendheid van 

die allokering van arbeid belanggestel word, sander die inagneming van die kwaliteit 

van werkgeleenthede, is die streng definisie van werkloosheid meer toepaslik. 

Die werkloosheidskoers word ook as 'n belangrike aanwyser van die prestasie van die 

ekonomie, die sukses van bepaalde beleidmaatreels. en die sosiale welvaart van die 

gemeenskap beskou; derhalwe behoort onderindiensneming ook in ag geneem te 

word. Wanneer werkloosheidskoerse in die ontwikkelde wereld met die in die 

ontwikkelende wereld vergelyk word,. behoort onderindiensneming by laasgenoemde 

ingesluit te word omdat baie mense noodgedwonge in die afwesigheid van 'n 

werkloosheidsversekeringsnetwerk hulle toevlug tot die informele sektor neem. 

Volgens die streng definisie word hulle nie as werkloos gereken nie, maar indien daar 

wel 'n werkloosheidversekeringsnetwerk bestaan het, sou hulle as werkloos 

geregistreer het. 

'n Verdere kompliserende faktor wat in aanmerking geneem moet word wanneer die 

streng definisie van werkloosheid toegepas word, is die verskynsel van ontmoedigde 

werkers. Ontmoedigde werkers is persone wat weens bedrukte arbeidsmarktoestande 

nie meer moeite doen om aktief werk te soek nie en derhalwe nie as werkloos 

geklassifiseer word nie. Om hierdie probleem die hoof te bied, word 'n uitgebreide 

definisie van werkloosheid gebruik waarvolgens die vereiste dat aktief werk gesoek 

moet word, laat vaar en met die blote begeerte om te werk, vervang word. 

2.2 Die omvang van werkloosheid in Suid-Afrika 

Die omvang van werkloosheid word deur middel van die werkloosheidskoers gemeet. 

Die werkloosheidskoers word bereken deur die aantal werkloses as 'n persentasie van 
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die ekonomies bedrywige bevolking (of die arbeidsmag) uit te druk. Die omvang van 

die werkloosheidskoers is dus afhanklik van die berekening van die hoeveelheid 

werkloses en die grootte van die arbeidsmag. Ofskoon die meting van werkloosheid 

in beginsel eenvoudig is, word verskeie probleme in die praktyk ondervind. Tekenend 

hiervan is die groat verskille tussen verskillende ramings van die vlak en die tendens 

van werkloosheid in Suid-Afrika. 

Barker en Backer (1992) bereken die werkloosheidskoers vir 1990 as 17%, Sadie 

(1992) as 18,6% vir 1990, Bromberger (1992) voer aan dat dit tussen 20% en 30% is 

vir 1990, die Bevolkingsensus vir 1991 gee dit aan as 19%, die Oktober

Huishoudingsopname (Sentrale Statistiekdiens 1994) beraam dit op 29% vir 1993 en 

Thomas (1990) wys daarop dat verskillende berekenings van 800 000 tot so hoog as 6 

milj oen ( 41%) werkloses verskaf word. 

Die redes vir die verskille kan herlei word na die beskikbaarheid en betroubaarheid 

van data, die metodes wat gebruik is om die hoeveelheid werkloses en die omvang van 

die arbeidsmag te bepaal en die wyse waarop die begrippe werkloos, werk en 

ekonomies bedrywig vir metingdoeleindes gekonseptualiseer word. Moll (1984) toon 

byvoorbeeld aan dat werkloosheid in Lower Roza in die Transkei van 5,2% na 26,3% 

sal toeneem indien die definisie van werk verander sou word. 

Die databronne oor werkloosheid, werkverskaffing en die ekonomies bedrywige 

bevolking in Suid-Afrika kan in amptelike en nie-amptelike bronne ingedeel word. 

Die amptelike bronne is die bevolkingsensus, die lopende bevolkingsopname (wat in 

1991 gestaak is) en die Oktober-huishoudingsopname (OHO) wat almal deur die 

Sentrale Statistiekdiens onderneem word en die hoeveelheid geregistreerde werkloses 

wat deur die Departement van Mannekrag verskaf word. Die nie-amptelike bronne is 

privaatstudies deur indiwidue soos Sadie (1977; 1991), Loots (1977), Vander Merwe 
' (1976), Knight (1977), Simkins (1978; 1982), Bell (1984), Abedian en Schneier (1987) 

en Roukens de Lange en Van Eeghen (1984; 1990). 

Die aantal werkloses kan 6f regstreeks uit die geregistreerde werkloosheid- en 

lopende bevolkingsopnames verkry word, 6f dit kan onregstreeks beraam word deur 

die aantal persone wat in diens geneem is van die ekonomies bedrywige bevolking af 

te trek. In laasgenoemde geval is die berekening van sowel die ekonomies bedrywige 
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bevolking as die hoeveelheid werkgeleenthede van kardinale belang. Oor hierdie 

groothede is daar heelwat meningsverskil in Suid-Afrika. Die belangrikste studies in 

hierdie verband word vervolgens bespreek. 

2.2.1 Werkverskaffing in Suid-Afrika 

Oor die beskikbaarheid en betroubaarheid van werkverskaffingdata skryf Moll (1989: 

14): 

Employment data in South Africa are often poor and selective. Official 
surveys and censuses are incomplete, do not cover parts of construction, 
private transport and community, social and personal services, and were 
worse in the 1950s. In many industries the structure of ownership and 
production works against reliable data-collection. Agricultural and retail 
trade for example have high non-response rates, and there is some reason to 
believe that small farmers and traders may not be covered. Survey 
classification systems are sometimes misleading and exclude as usual the 
informal sector and most black economic activities. 

Deur verskillende databronne te gebruik, word ook 'n verskil 10 die 

werkverskaffingsyfers en die berekening van verskillende werkloosheidsko~rse verkry. 

Indien onderindiensneming as deel van die werkloosheidsprobleem beskou word, is 

dit belangrik dat voorsiening daarvoor gemaak word in die berekening van 

werkverskaffingsyfers. Dit kan geskied deur van 'n voltydse ekwivalent gebruik te 

maak. Dit behels die .gebruik van 'n bepaalde kriterium - arbeidsure, verdienste of 

produktiwiteitskriterium - om 'n voltydse werkgeleentheid te beskryf. 'n Persoon wat 

nie ten voile indiens geneem is nie, verteenwoordig dan 'n sekere breukdeel van so 'n 

werkgeleentheid en sodoende word die hoeveelheid voltydse werkgeleenthede verkry. 

Die Sentrale Statistiekdiens maak hoofsaaklik van die internasionale definisie van 'n 

werkgeleentheid gebruik. 'n Maatstaf vir sigbare onderindiensneming word van tyd 

tot tyd verskaf (Sentrale Statistiekdiens 1985). Simkins (1978, 1982) verkies weer om 

deur middel van 'n voltydse ekwivalent vir onderindiensneming voorsiening te maak. 
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In Tabel 2-1 word die belangrikste beskikbare Suid-Afrikaanse werk:verskaffingreekse 

saamgevat. 

Tabel 2-1 WERKVERSKAFFINGREEKSE VIR SUID-AFRIKA {1000e) 

Jaar Roukens Simkins Simkins Abedi an SSD- Sensus LBO 
de Lange 19.78 1982 Schneier werker- Swartes 

tal 

1960 4 652 5 533 5 235 
1961 4 852 5 604 
1962 4 961 5 691 
1963 5 012 5 831 
1964 5 190 6 028 
1965 5 440 6 144 3 243 
1966 5 608 6 396 3 754 
1967 5 724 6 '589 3 828 
1968 5 845 6 542 3 909 
1969 6 023 6 812. 4 162 
1970 6 164 6 856 6 274 4 145 3 748 7 543 
1971 6 269 7 062 6 383 4 297 3 890 
1972 6 326 7 175 6 414 4 353 3 939 
1973 6 597 7 433 6 701 4 564 4 197 
1974 6 809 7 586 6 901 4 710 4 404 
1975 6 942 7 751 7 033 4 889 4 511 
1976 7 078 7 858 7 113 4 999 4 702 
1977 7 145 7 977 7 125 4 950 4 595 
1978 7 176 7 096 4 945 4 505 4 525 
1979 7 298 7 173 4 994 4 566 4 841 
1980 7 450 7 351 5 141 4 787 7 879 5 048 
1981 7 650 7 493 5 271 5 006 5 031 
1982 7 803 5 363 5 113 5 089 
1983 7 757 5 248 5 044 5 186 
1984 7 832 5 251 5 11 0 5 595 
1985· 7 788 5 063 5 037 7 616 5 813 
1986 7 798 5 067 5 998 
1987 7 858 5 143 5 359 
1988 7 958 5 221 5 556 
1989 7 987 5 262 5 979 
1990 7 953 5 238 
1991 7 799 5 139 7 933 

Bronne: Sentrale Statistiekdiens: Suid-Afrikaanse Statistieke 
(1982, 1992) en Lopende Bevolkingsopnames (1987; 1990); Roukens de 
Lange & Van Eeghen (1990); Simkins (1978, 1982); Abedian & Schneier 
( 1 987) . 
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Die uiteenlopende aard van hierdie werkverskaffingreekse is 'n goeie aanduiding van 

die probleme waarmee navorsers op hierdie gebied te doene kry. Verskillende 

werkverskaffingreekse word hieronder bespreek. 

2.2.1.1 Simkins 

Simkins (1978; 1982) het twee werkverskaffingreekse vir die totale bevolking, met 

inbegrip van die nasionale state, gepubliseer. Die 1978-syfers is aangepas omdat die 

1980-bevolkingsensus aangetoon het dat die werkverskaffingsyfer vir die 

landbousektor in die reeks oorskat is. 

Simkins se databasisse was hoofsaaklik gebaseer op die jaarlikse werkverskaffing

reekse van die Sentrale Statistiekdiens en verskillende nywerheidsensusse. Hy het 

sover moontlik die bevolkingsensusse vermy, omdat opdragte wat aan verwerkers van 

die 1970-sensus gegee is volgens hom tot 'n oorskatting van werkverskaffing gelei het, 

en daar nie 'n metode is waarvolgens hierdie oorskatting gekorrigeer kan word nie 

(Simkins 1978). 

Oor werkgeleenthede in die landbousektor voer Simkins (1978) aan dat dit 

onbevredigend is om deeltydse werkgeleenthede in hierdie sektor as die ekwivalent 

van 'n voltydse werkgeleentheid te beskou. Om 'n voltydse werkgeleentheid in die 

landbousektor te beskryf, kyk hy na die vergoeding van 'n voltydse werker. Deur die 

totale loonverdienste van arbeid in die sektor deur die loonverdienste per voltydse 

werker te deel, word die hoeveelheid voltydse werkgeleenthede vir die sektor beraam. 

Simkins se syfers het heelwat belangstelling ontlok en is deur Bell (1984) aangepas en 

gebruik vir die berekening van werkloosheidskoerse. Die omvang van die aanpassings 

wat Simkins aan sy data gemaak het, is ook 'n aanduiding van die sensitiwiteit van 

sulke syfers vir verskillende aannames. Simkins se 1982-reeks dui op dieselfde vlakke 

van, en neigings in, werkverskaffing as die syfers van Roukens de Lange en Van 

Eeghen (1990) wat in afdeling 2.2.1.4 hieronder bespreek word. 
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2.2.1.2 Sadie 

Sadie het van !Yd tot tyd werkverskaffingsyfers vir bepaalde jare beraam. In Sadie 

(1977) is die hoeveelheid werkgeleenthede vir die manlike arbeidsmag in 1975 

byvoorbeeld soos volg geskat. 

Mannekragopname nr. 11 
Minus gebore buitelanders 
Gereelde kommersiele landbouers 
Huishulpe 
Kleinboere in die landbou op 
'n voltydse basis 

Voltydse werkgeleenthede 

2 455 000 
-385 000 

496 000 
114 000 

350 000 

3 030 000 

Onderindiensneming is beraam deur die hoeveelheid voltydse werkgeleenthede van 

die manlike arbeidsmag af te trek. So is 'n syfer van 1 036 000 onderindiensgeneemde 

mans verkry. 

In 'n latere publikasie (Sadie 1992) bereken hy die totale werkverskaffing vir 1990 

soos volg: 

Werkverskaffing in die formele sektor 8 520 000 
Voltyds en deeltyds in diens in die 
informele sektor 700 000 

Totale werkverskaffing 10 220 000 

2.2.1.3 Abedian en Schneier 

Abed ian en Schneier ( 1987) bespreek nie hulle databasis nie en gebruik die 

werkverskaffingsreeks van die South African Labour and Development Research Unit 

van die Universiteit van Kaapstad. Hierdie reeks geld vir al die bevolkingsgroepe 

maar het slegs betrekking op formele werkverskaffing. Die betrokke 

werkverskaffingsyfers is heelwat laer as die van Roukens de Lange en Van Eeghen 

(1990) en die van Simkins (1982), en die vermoede bestaan dat die syfers 'n 

ondertelling verteenwoordig. Volgens hierdie reeks was daar 'n afplatting in die groei 

in werkverskaffing gedurende die tydperk 1976-82 waarna dit negatief geword het. 
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2.2.1.4 Roukens de Lange en Van Eeghen 

Die werkverskaffingreeks van Roukens de Lange en Van Eeghen (1984; 1990) is 

ingedeel volgens die Nywerheidsklassifikasie vir die vier belangrikste 

bevolkingsgroepe in Suid-Afrika, met inbegrip van die TBVC-lande. Hulle 

doelstelling was: "to set up a structure which could be used as the standard 

employment series for South Africa, obviating the need for returning to original data 

sources" (Roukens de Lange & Van Eeghen 1984: 75). Die oorspronklike reeks is in 

1990 hersien en op datum gebring. Sedert 1990 verskaf Roukens de Lange ook op 'n 

gereelde basis werkverkskaffingsyfers aan die Sentrale Statistiekdiens. Die syfers 

word volgens sektor in die gestandardiseerde werkverskaffingreeks opgeneem. Die 

werkverskaffingreeks is ~legs op die formele sektor van toepassing. Die databasisse is 

gegrond op die Sentrale Statistiekdiens se periodieke sensusse vir die nywerheid- en 

dienstesektore, sektorale data, die bevolkingsensusse, die lopende 

bevolkingsopnames, mannekragopnames en ander ongesistematiseerde bronne. Die 

databronne is in hulle oorspronklike verslag (1984) uiteengesit. 

Oor die betroubaarheid van die data skryf Moll (1989: 14): "It is difficult to guess how 

reliable these figures are. They appear to be the best available, and are far more 

comprehensive than similar attempts by Simkins (1976) en Abedian & Schneier 

(1987)". Die reekse van Roukens de Lange en Van Eeghen (1990) word dan ook as 

die betroubaarste beskou en deur heelwat navorsers gebruik om werkloosheidskoerse 

te bereken. 

2.2.1.5 Lopende Bevolkingsopname (LBO) 

Die lopende bevolkingsopname (LBO) is deur die Sentrale Statistiekdiens onderneem 

en die data is op 'n maandelikse basis vrygestel. Die oogmerk was om die databasis 

oor arbeidstatistiek uit te brei en op 'n meer deurlopende grondslag beskikbaar te 

stel. Die eerste opnames vir swartes is in 1977 onderneem, die vir kleurlinge in 1978 

en vir Asiers in 1983. Hierdie opnames is in 1990 vir swartes en in 1991 vir die ander 

bevolkingsgroepe gestaak weens bedenkinge oor die betroubaarheid daarvan. In 1993 

is dit deur die Oktober-huishoudingsopname (OHO) vervang. 

Inligting oor werkverskaffing is verkry deur middel van opnames van huishoudings 

wat op 'n steekproefbasis gekies is. Die onafhanklike state is nie hierby ingesluit nie. 
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In 1987 is 'n nuwe steekproef in gebruik geneem en daarom is die syfers oar die hele 

termyn nie met mekaar vergelykbaar nie. Vir. 'n volledige bespreking van die 

metodiek wat in die lopende bevolkingsopnames gebruik word, kyk Moll (1986). 

In die LBO is 'n werker beskou as 

'n persoon van 15 jaar en ouer wat gedurende die sogenaamde 
verwysingsweek (te wete die sewe dae wat die onderhoud voorafgegaan) vir 
vyf of meer ure vir 'n salaris of loon of wins of gesinsvoordeel gewerk het, 
wat in kontant en/of in natura ontvang is. Persone wat in hul huidige werk 
reeds diens gelewer het en tydelik afwesig was gedurende die 
verwysingsweek, maar steeds 'n formele werksverbintenis het, word ingesluit. 

Hierdie definisie is in ooreenstemming met die internasionale definisie en geen 

afsonderlike voorsiening is vir onderindiensgeneemdes gemaak nie. 

Moll (1986: 144) beskou die LBO as "a highly 'Westernised' approach to labour 

utilisation and the concepts and questions used in the questionnaire are often not 

applicable to South African conditions". Volgens hom het die gebruik van hierdie 

konsepte aanleiding gegee tot "a variety of non-technical, qualitative errors which are 

difficult to analyse and correct for (especially ex post)" (Moll1986: 145). 

Volgens die LBO toon die werkverskaffingsyfers vir swartes 'n voortdurende styging 

en die vlakke daarvan is oak hoer as die wat deur Roukens de Lange en Van Eeghen 

(1990) beraam is. Die tendens van hierdie syfers is teenstrydig met die van ander 

studies en klop nie met die· ekonomiese groeikoerse wat gedurende hierdie tydperk 

ondervind is nie. 

Volgens die eerste OHO wat in Oktober 1993 viral die bevolkingsgroepe gedoen is, 

was daar 8 652 395 persone werksaam in die formele sowel as die informele sektor 

(Sentrale Statistiekdiens 1994). Gesien in die lig daarvan dat die syfers van Roukens 

de Lange en Van Eeghen slegs van toepassing op die formele sektor is, moet die 

syfers van beide die OHO en Roukens de Lange en Van Eeghen met versigtigheid 

vertolk en gebruik word. 

2.2.1.6 Bevolkingsensusse 

Die Bevolkingsensus is die belangrikste bran van primere data in Suid-Afrika en word 

deur sommige navorsers as vertrekpunt in die berekening van werkloosheidskoerse 
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gebruik. Inligting word deur middel van 'n vraelys ingesamel en dan verwerk. Die 

probleme met die sensussyfers is dat dit slegs elke vyf of tien jaar ingesamel word; dat 

definisies wat van sensus tot sensus gebruik word nie eenvormig is nie; dat dit op 

verskillende tydstippe van die konjunktuurgolf gedoen word; en dat politieke 

oorwegings as insentief kan dien om verkeerde inligting te verskaf. 

Die definisies van toepassing op werkers in die landbousektore van die tuislande is 

oak verskillend vir die 1960-, 1970-' en 1980-sensusse- die sensusvraelyste het oak nie 

'n omskrywing van die begrip 'werk' bevat nie (Moll 1986: 183). Dit bemoeilik die 

vergelykbaarheid van die syfers oor 'n tydperk. Indien die sensussyfers met die van 

Roukens de Lange en Van Eeghen (1990) vergelyk word, wil dit voorkom asof daar 

sedert die 1980-sensus 'n mate van ondertelling was. 

Die werkverskaffingsyfers volgens die bevolkingsensus, is buiten vir 1985, die hoogste 

vir indiensneming terwyl die werkertalreeks verskaf deur die Sentrale Statistiekdiens 

die laagste is. Die rede hiervoor is dat die bevolkingsensus indiensneming oor 'n wyer 

spektrum meet, terwyl die SSD-reeks die landbou- en huishoudelike sektore uitsluit. 

Volgens die SSD-reeks is daar sedert 1982 'n afplatting in die groei in werkverskaffing 

en word dit negatief sedert 1989. Hierdie tendens is dan oak in ooreenstemming met 

die van Roukens de Lange en Van Eeghen (1990). 

2.2.1.7 Werkverskaffing in die informele sektor 

Gedurende die tagtigerjare het daar 'n groat belangstelling ontwikkel in die rol van 

die informele sektor in die verskaffing van werkgeleenthede. Dit het aanleiding gegee 

tot verskeie studies om die bydrae van hierdie sektor tot werkverskaffing en die BBP 

te bepaal. 

In Tabelle 2-2 en 2-3 word die resultate van verskillende studies oor die bydrae van 

die informele sektor tot werkverskaffing en die BBP onderskeidelik weergegee. 
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Tabel 2-2 DIE BYDRAE VAN DIE INFORMELE SEKTOR TOT WERKVERSKAFFING IN 
SUID-AFRIKA 

Navorser/ 
instansie 

Metode 

Roukens de Lange Arbeidsverskil2 

( 1984) 

Terreblanche (1985) Opnames 

Presidentsraad 
(1985)/Van der Berg 
( 1987) 

Kirsten (1988) 

De Jager (1990) 

Thomas (1990) 

Opnames: 
Konserwatief 
Breed 

Arbeidsverskil 
Baie laag 
Laag 
Hoog 

Opnames: 
Laag 
Mediaan 
Hoog 

Arbeidsverskil 

Arbeidsverskil 

Sentrale Sta- Opnames 
tistiekdiens (1990) 
Sentrale Sta- Opnames 
tistiekdiens (1991) 
Sentrale Sta- Opnames (OHO) 
tistiekdiens (1994) 

Teikengroep Tydperk Aantal 
miljoen 

Swartes (Onder
houdsekonomie 
ingesluit) 

TBVC-lande 
uitgesluit 

Swartes 
(Namibie 
uitgesluit) 

Swartes 

1980 

1980 

1980 
1980 

1980 
1980 
1980 

1985 
1985 
1985 

1988 

1989 

TBVC-lande uit- 1989 
gesluit 
TBVC-lande uit- 1990 
gesluit 
TBVC-lande uit- 1993 
gesluit 

1 1 3 

21 1 

1 1 1 
210 

017 
1 I 7 
212 

015 
1 18 
315 

215 

412 

217 

218 

4 I 1 

Notas: 1) Persentasie van ekonomies bedrywige bevolking 
2) Informele sektor word as 'n residu beskou 
3) n.b. = nie beskikbaar 

Bronne: Vander Berg (1990) en Sentrale Statistiekdiens (1991a 1 1994) 

% van 
EB1 

12 

19 

10 
19 

6 
1 6 
20 

4 
15 
29 

19 

31 

21 

n.b. 3 

n.b. 3 
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Tabel 2-3 DIE BYDRAE VAN DIE INFORMELE SEKTOR TOT DIE BBP IN SUID-AFRIKA 
-

Navorser/ Met ode Tydperk R 
Instansie miljard 

' Kantor (1989) Vraag na note : Laag 1987 21 
Gemiddeld 1987 44 
Hoog 1987 68 

Kirsten (1988) Opnames: Mediaan 1985 6 
Hoog 1985 11 

VanDyk (1990) Nasionale rekeningeverskil2 laat 
1980s 

De Jager ( 1990) 1988 10 

Sentrale Stati- Opnames 1989 16 
stiekdiens ( 1990) 
Sentrale Stati- Opnames 1990 18 
stiekdiens ( 1 991 ) 
Sentrale Stati- Opnames (OHO) 1993 32 
stiek<;liens ( 1994) 

Notas: 1) Persentasie van brute binnelandse produk 
2) Verskil tussen BBP gemeet volgens besteding en produksie 

Bronne: van der Berg (1990) en Sentrale Statistiekdiens ·(1991a, 1994) 

% van 
BBP1 

16 
27 
41 

5 
10 

5 

5 

7 

8 

9 

Die uiteenlopende resultate van die studies kan toegeskryf word aan die verskillende 

metodes wat gebruik is, die verskillende databasisse, die verskil in die teikengroepe en 

gebiede. Die studies wat tot dusver die meeste aandag in die literatuur geniet het, is 

die van Kantor (1989) - waarskynlik weens die hoe bydrae van die infonnele sektor 

tot die BBP- en die Sentrale Statistiekdiens (1990a), moontlik omdat dit in daardie 

stadium die omvangrykste studie was. 

Oor die studie van die Sentrale Statistiekdiens (1990a) skryf Vander Berg (1990: 11): 

the Central Statistical Service figures were broadly consistent with other 
relatively moderate estimates of informal activity. -Insofar as people are 
prepared to give accurate answers to such questions, the Central Statistical 
Service study, based on a national survey, is likely to yield the most accurate 
estimate of unrecorded activity. 

Baie navorsers gebruik die syfers van die Sentrale Statistiekdiens om 

werkloosheidskoerse te bepaal. In die studie van die Sentrale Statistiekdiens word die 

begrip onderindiensneming egter nie gebruik nie. 
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Vander Berg kritiseer Kantor (1989) se studie omdat dit impliseer dat daar voor 1980 

geen onopgetekende aktiwiteite was nie; die metode wat gebruik is in werklikheid die 

informele sektor onderskat, en die begrip informele sektor aan die onopgetekende 

sektor gelykgestel word, terwyl laasgenoemde belastingontduiking deur vermoende 

persone insluit. Vander Berg (1990: 10) stel voorts dat "If Kantor's figures are true, it 

appears even more anomalous that South African life expectancy and other measures 

of social well-being are still very far below that of other countries at a comparable 

level of economic development". 

Volgens die OHO was daar in 1993 4 048 246 persone in die informele sektor 

werksaam. Hierdie syfer sluit egter 1 054 268 persone in wat ook voltyds in die 

formele sektor werksaam was asook 'n onbekende getal persone wat as nie-ekonomies 

bedrywig geklassifiseer kan word (Sentrale Statistiekdiens 1994 ). 

Die informele sektor beklee 'n belangrike plek in die debat oor werkloosheid in Suid

Afrika. Dit is 'n belangrike bron van werkverskaffing en be:invloed derhalwe die 

berekening van die omvang van werkloosheid in Suid-Afrika. Op sy beurt het die 

siening aangaande die werking van die informele sektor 'n invloed op die 

identifisering van die oorsake van werkloosheid. Vir sommige persone 

verteenwoordig hierdie sektor 'n markuitklaring met die implikasie dat die 

werkloosheid wat in die Suid-Afrikaanse ekonomie waargeneem word, vrywillig van 

aard is. Ter verduideliking word aangevoer dat persone verkies om nie die 

werkgeleenthede in die informele sektor te benut nie, maar vir 'n werkgeleentheid in 

die formele sektor wag (Gerson & Kantor 1980). Ander sien die informele sektor as 

'n toevlugsektor met 'n beperkte aantal werkgeleenthede en vir hulle is die 

werkloosheid in Suid-Afrika onvrywillig (Vander Berg 1990). 

2.2.2 Ekonomies bedrywige bevolking (EB) 

Die ekonomies bedrywige bevolking verteenwoordig die arbeidsaanbod. Die breedste 

definisie van die aanbod van arbeid is die potensiele arbeidsmag wat al die persone 

tussen die ouderdom van 15 en 65 jaar insluit. Die ekonomies bedrywige bevolking 

word verkry deur die uitsluiting van studente, huisvrouens, afgetredenes, ·persone wat 

totaal afhanklik van ander is en persone wat 'n onafhanklike bron van inkomste het -

hulle word uitgesluit omdat hulle nie vir betaalde werk beskikbaar is nie en ook nie 
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aktief daarna soek nie. Die begrippe arbeidsmag en ekonomies bedrywige bevolking 

word oorwegend as sinonieme gebruik. 'n Enger omskrywing van die begrip 

arbeidsmag is waar die hoeveelheid werkgewers, die eie indiensgeneemdes, 

onbetaalde familiewerkers en lede van 'n produsente ko6peratief van die ekonomies 

bedrywige bevolking afgetrek word (Beneria 1981). 

Heelwat probleme word egter ondervind wanneer besluit moet word watter persone 

deel van die ekonomies bedrywige bevolking is. In ontwikkelende Iande veroorsaak 

die posisie van vrouens die grootste probleem. Oor hierdie aangeleentheid skryf 

Beneria (1981: 25): 

The paradox, so commonly found in the Third world, in which a local 
economy survives thanks to women's involvement in subsistence production 
while men are unemployed; yet official statistics show low labour force 
participation for women and high participation for men respectively. 

Sadie (1977) wys daarop dat die berekening van die ekonomies bedrywige bevolking 

vir swart vrouens in Suid-Afrika bykans onmoontlik is. 

Tabel 2-4 bevat verskillende ramings van die ekonomies bedrywige bevolking in Suid

Afrika. Die ramings word vervolgens afsonderlik bespreek. 
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Tabel 2-4 RAMINGS VAN DIE EKONOMIES BEDRYWIGE BEVOLKING VAN 
SUID-AFRIKA (1000e) 

Jaar Simkins Simkins Sadie SSD Sensus LBO 
1978 1982 middel- Swartes 

jaar 

1960 6 769 5 826 5 721 
1970 8 614 7 122 7 616 7 655 8 114 
1971 8 809 7 312 7 754 
1972 9 066 7 519 7 851 
1973 9 331 7 729 7 956 
1974 9 576 7 938 8 063 
1975 9 765 8 150 8 169 
1976 9 997 8 368 8 280 
1977 1 0 283 8 588 8 390 
1978 8 811 8 503 5 036 
1979 9 039 10 169 8 617 5 316 
1980 9 276 8 732 8 690 5 504 
1981 9 497 8 980 5 456 
1982 9 239 5 516 
1983 9 503 5 665 
1984 9 778 6 087 
1985 11 700 1 0 053 8 692 6 308 
1986 1 0 248 6 517 
1987 1 0 449 6 378 
1988 10 652 6 430 
1989 10 856 6 734 
1990 13 418 11 073 10 215 

Bronne: Sentrale Statistiekdiens: Suid-Afrikaanse Statistieke 
(1982, 1992) en Lopende Bevolkingsopnames (1987,1990); Simkins 
(1978, 1982); Sadie (1991) 

2.2.2.1 Simkins 

Simkins (1978, 1982) bereken die ekonomies bedrywige bevolking vir die grater Suid

Afrika (tuislande en selfregerende state ingesluit) deur die bevolkingsyfers vir die 

verskillende rassegroepe met gemiddelde arbeidsmagdeelnamekoerse te 

vermenigvuldig. Die primere databron wat hy gebruik, is aangepaste 

bevolkingsensussyfers. Simkins verskaf twee reekse syfers, naamlik vir 1978 en 1982. 

Die gemiddelde arbeidsmagdeelnamekoerse is in 1982 na aanleiding van die 

gegewens in die 1980-bevolkingsensus en die lopende bevolkingsopname hersien. Uit 

die gegewens het dit geblyk dat die oorspronklike arbeidsmagdeelnamekoerse oorskat 

IS. 
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2.2.2.2 Sadie 

Sadie (1991) se beramings van die ekonomies bedrywige bevolking word allerwee as 

die betroubaarste beskou. Sadie (1991: 1) beskou die arbeidsmag as: 

all persons who are participating, or available for participation, in the 
production of goods and services which add up to the Gross Domestic 
Product or Gross National Product or National Income. Such persons are 
employees, employers and workers-on-own-account who are at work at 
prevailing rates of remuneration or profit, or are temporarily absent from 
work or are unemployed in the sense of, while not in employment or self
employment, being available for, and actively seeking, it. 

Die definisie stem ooreen met die internasionale definisie. 

Sadie (1991) wys egter daarop dat die skeidslyn tussen ekonomies bedrywig en 

ekonomies onaktief in ontwikkelende lande besonder vaag is en: 

The identification of unpaid family workers and unemployed persons can 
become a matter of personal choice on the part of the enumerator or the 
head of the household filling in the census form or conveying the information 
(Sadie 1991: 1). 

Sadie ( 1991) gebruik oak aangepaste bevolkingsensussyfers om die ekonomies 

bedrywige bevolking vir die grater Suid-Afrika, met inbegrip van die nasionale state, 

te beraam. Hy gebruik arbeidsmagdeelnamekoerse vir die verskillende 

bevolkingsgroepe wat in verskillende ouderdomsgroepe ingedeel is. Sy beramings van 

die ekonomies bedrywige bevolking in Suid-Afrika word in Tabel 2-4 weergegee, 

terwyl die syfers vir die verskillende bevolkingsgroepe in Tabel 2-5 weergegee word. 

Tabel 2-5 SUID-AFRIKAANSE EKONOMIES BEDRYWIGE BEVOLKING 
VOLGENS BEVOLKINGSGROEP 

Jaar Blankes AsiE!rs Kleurlinge Swartes Totaal 

1960 1 182 200 132 500 584 700 3 926 800 5 826 200 
1970 1 572 500 197 400 760 100 5 086 300 7 616 300 
1980 1 936 500 279 600 987 600 6 965 300 1 0 169 000 
1985 2 182 500 326 500 1 169 000 8 021 800 11 699 800 
1990 2 320 800 372 700 1 344 900 9 379 800 13 418 200 

Bron: Sadie (1991) 
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Die gemiddelde groeikoers vir die ekonomies bedrywige bevolking vir die tydperk 

1960 tot 1990 is 2,83% wat 'n verdubbeling tussen 1960 en 1985 impliseer. Voorts 

impliseer dit dat die arbeidsmag teen 1990 met sowat 380 000 per jaar uitgebrei het. 

2.2.2.3 Bevolkingsensus, middeljaarramings en lopende bevolkingsopname 

Die bevolkingsensus is die belangrikste primere databron vir die bevolkingsyfers en 

dien as basis vir die beramings van die ekonomies bedrywige bevolking. Die 

sensussyfers in Tabel 2-4 het betrekking op werkgewers, werkers vir eie rekening en 

werknemers, en het dus nie op 'n spesifieke ouderdomsgroep of -interval betrekking 

nie. Volgens Sadie (1991) en Simkins (1978) is die sensusse deur ondertelling 

gekenmerk; daarom is bulle syfers ho.er. 

Benewens die periodieke sensusse verskaf die Sentrale Statistiekdiens ook 

middeljaarramings van die ekonomies bedrywige bevolking soos op 1 Junie van elke 

jaar vir die RSA, uitgesluit die TBVC-lande. Hierdie middeljaarramings word 

gebaseer op die bevolkingsmiddeljaarramings en die arbeidsmagdeelnamekoerse soos 

in die bevolkingsensusse bepaal. Weens die ondertelling in die sensus kan aangeneem 

1word dat hierdie syfers ook 'n ondertelling verteenwoordig. 

Die lopende bevolkingsopname het inligting ingesamel deur middel van steekproewe 

en die definisies wat gebruik is, is in ooreenstemming met die internasionale 

definisies. In 1987 is 'n nuwe steekproef gebruik, die opnames vir Swartes is in 1990 

gestaak en die vir die ander bevolkingsgroepe in 1991. Dit is in 1993 met die 

Oktober-huishoudingsopname (OHO) vervang en volgens die eerste OHO is die 

ekonomies bedrywige bevolking vir Suid-Mrika (uitgesluit die TBVC-lande) vir 1993 

op 12,353 miljoen geraam. 

2.2.3 Werkloosheidskoerse vir Suid-Mrika 

Weens die probleme verbonde aan die meting van die ekonomies bedrywige 

bevolking, werkverskaffing en die werkloses, bestaan daar nie 'n deurlopende makro

ekonomiese werkloosheidskoersreeks vir Suid-Mrika nie. 
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Die enigste deurlopende statistiese reeks oar werkloosheid is die aantal 

geregistreerde werkloses, wat weens die ondertelling nie as verteenwoordigend van 

die hoeveelheid werkloses beskou kan word nie. 

Simkins (1978; 1982) en Bell (1984) verskaf werkloosheidskoersreekse vir bepaalde 

jare en Sadie (1992) en Barker en Backer (1992) werkloosheidskoerse vir spesifieke 

Jare. 

In die afwesigheid van makro-ekonomiese werkloosheidskoersreekse is dit vandag 

aanvaarbaar om die begrip 'werkskaarste' te gebruik. Werkskaarste gee 'n aanduiding 

van die hoeveelheid persone wat nie in die formele sektor 'n werkgeleentheid kan 

bekom nie. Hierdie persone is 6f werkloos 6f het 'n werkgeleentheid in die informele 

sektor. Die verandering in werkskaarste word dan gebruik as aanduiding van wat met 

werkloosheid gebeur (kyk 2.2.3.6 hieronder). 

2.2.3.1 Geregistreerde werkloses 

Die hoeveelheid geregistreerde werkloses word op 'n maandelikse basis deur die 

Departement van Mannekrag verskaf. Oin as 'n werklose te registreer, moet daar aan 

die vereistes van die internasionale definisie van werkloosheid voldoen word, en moet 

die persoon vrywillig by een van die kantore van die Departement van Mannekrag of 

sy agente aanmeld met die doel om in diens geplaas te word. 

In Westerse ontwikkelde lande is die meeste werklose persone geregtig op 

werkloosheidsvoordele en word die geregistreerde werkloosheidsyfers as die 

betroubaarste en belangrikste bran van data oar werkloosheid beskou. Daar word 

oak aangevoer dat in hierdie gemeenskappe 'n mate van oortelling plaasvind, omdat 

persone ter wille van die verkryging van werkloosheidsvoordele as werkloos 

registreer, maar in werklikheid nie bereid is om te werk nie. 'n Ekstreme standpunt is 

dat hierdie werkloosheidskoers 'n statistiese kunsmatigheid is omdat persone wat as 

werkloos geklassifiseer word, nie werklik werkloos is nie. 

In Suid-Afrika vind daar egter so 'n mate van ondertelling plaas dat die geregistreerde 

werkloosheidsyfer as onbetroubaar beskou word. Ondertelling vind plaas omdat 

persone soos plaasarbeiders, huisbediendes, nuwe toetreders tot die arbeidsmark en 
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persone wat bo 'n maksimum bedrag verdien, nie op werkloosheidsvoordele geregtig 

is nie- in 1990 was ongeveer 5,8 miljoen werknemers, ofte wel ongeveer 43% van die 

ekonomies bedrywige bevolking, bydraers tot die werkloosheidsversekeringsfonds 

(Sadie 1991 en Sentrale Statistiekdiens 1993). Verdere bydraende faktore tot hierdie 

ondertelling is dat die werkloosheidsvoordele vir slegs ses maande betaalbaar is, dat 

swartes vir lank nie ingesluit is by hierdie syfer nie en dat die kantore van die 

Departement van Mannekrag nie vir almal maklik bereikbaar is nie. 

In die onderstaande tabel word die aantal blankes, kleurlinge en Asiers wat jaarliks 

tussen 1970 en 1991. as werkloos geregistreer is, weergegee: 

Tabel 2-6 AANTAL GEREGISTREERDE WERKLOSES VOLGENS 
BEVOLKINGSGROEP 

Jaar Totaal Blankes Kleurlinge AsiE~rs 

1970 8 443 3 269 3 702 1 472 
1971 8 896 3 589 3 877 1 430 
1972 12 937 5 376 5 629 1 932 
1973 1 0 784 4 696 4 513 1 575 
1974 8 187 3 665 3 427 1 095 
1975 1 0 702 4 294 4 518 1 890 
1976 1 3 595 5 426 5 972 2 197 
1977 29 089 1 0 493 13 597 4 999 
1978 31 731 12 221 1 4 107 5 403 
1979 28 425 11 308 12 458 4 659 
1980 22 532 8 641 9 980 3 911 
1981 1 5 438 6 139 6 772 2 527 
1982 18 177 6 813 8 671 2 693 
1983 39 483 13 731 18 137 7 615 
1984 29 294 14 128 11 308 3 858 
1985 64 498 26 679 26 918 10 901 
1986 79 176 31 297 33 821 14 058 
1987 70 557 29 1 01 30 054 11 402 
1988 57 580 23 103 23 601 10 876 
1989 51 045 21 967 20 179 8 899 
1990 54 119 21 712 24 126 8 281 
1991 98 856 44 703 42 505 11 648 

Bronne: Sentrale Statistiekdiens: Suid-Afrikaanse 
Statistieke (1982, 1992) 

Afhangende van wat as die ekonomies bedrywige bevolking beskou word, kan die 

gegewens in Tabel 2-6 gebruik word om verskillende werkloosheidskoerse te bereken. 
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Ofskoon dit nie 'n betroubare aanduiding van die vlak van werkloosheid gegee het 

nie, is veranderings in die aantal geregistreerde werklose blankes, Asiers en kleurlinge 

beskou as 'n sensitiewe aanwyser van die besigheidsiklus en as verteenwoordigend van 

wat met werkloosheid in hierdie bevolkingsgroepe gebeur het. 

2.2.3.2 Die lopende bevolkingsopname 

Die lopende bevolkingsopname het inligting verstrek oor werkloosheid vir die Asiers, 

kleurlinge en swartes wat deur middel van opnames verkry is. Die syfers word in 

Tabel 2-7 aangetoon. 

Tabel 2-7 AANTAL WERKLOSES VOLGENS DIE LOPENDE BEVOLKINGSOPNAME 

Jaar Aantal ( 1 000) % van Ekonomies Bedrywig 
Kleurlinge Asiers Swartes Kleurlinge Asiers Swartes 

1978 511 1 01 1 
1979 80 475 819 819 
1980 56 456 613 812 
1981 41 425 414 717 
1982 48 427 510 717 
1983 75 20 479 716 112 814 
1984 63 18 492 612 614 810 
1985 84 22 495 810 716 118 
1986 11 3 30 519 1016 1010 119 
1987 155 36 1 018 141 1 121 1 1519 
1988 179 29 874 1014 913 1315 
1989 205 20 755 119 614 11 1 2 
1990 248 1 6 119 51 1 
1991 258 1 5 816 415 

Bronne: Suid-Afrikaanse Statistiekdiens: Lopende Bevolkingsopname 
(19871 1991) 

Soos reeds gese, moes daar aan die streng definisie van werkloosheid voldoen word 

om as 'n werklose te kwalifiseer. Hieroor skryf Loots (1979: 63): "Dit is egter 

moontlik dat daar werksoekers was wat nie aan een van die vereistes vervat in die 

definisie, voldoen het nie, en dus nie as werkloos geklassifiseer is nie. In die sin moet 

die LBO-werkloosheidskoers as 'n minimum syfer beskou word". Hy vra dan ook die 

vraag ten opsigte van wat 'n aangewese definisie vir werkloosheid onder omstandig

hede van "kroniese, strukturele werkloosheid" behoort te wees (Loots 1979: 65). 
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Aanvanklik is slegs die streng definisie van werkloosheid gebruik, maar mi 1987 is 

daar voorsiening vir ontmoedigde werkers gemaak deur 'n uitgebreide definisie te 

gebruik. Volgens hierdie uitgebreide definisie was die werkloosheid ongeveer 2% 

hoer as in die geval van die streng definisie. Moll (1984) wys egter daarop dat hierdie 

syfers versigtig gehanteer moet word aangesien daar teenstrydighede in die prosedure 

en probleme met die metodologie is. 

Die resultate van werkloosheidskoerse vir swartes was so teleurstellend dat die 

opname vir swartes in 1990 en vir die ander bevolkingsgroepe in 1991 gestaak is. 

Volgens 'n amptenaar van die Sentrale Statistiekdiens is die opname gestaak omdat 

die tendens van swart werkloosheid die teenoorgestelde was van wat in die lig van die 

algemene ekonomiese toestande verwag is. 

In 1993 is die lopende bevolkingsopname deur die Okotber-huishoudingsopnames 

vervang. Hierdie opnames het ten doel om deur middel van j aarlikse 

steekproefopnames onder alle bevolkingsgroepe meer inligting aangaande 

werkloosheid beskikbaar te stel. Die eerste opname is in Oktober 1993 gedoen en het 

die TBVC-lande uitgesluit, maar in die toekoms sal dit vir die nege provinsies gedoen 

word. Die uitgebreide definisie van werkloosheid word as die amptelike definisie 

aanvaar en die amptelike werkloosheidskoers volgens die eerste opname is in 1993 op 

29% gestel (Sentrale Statistiekdiens 1994). 

2.2.3.3 Bevolkingsensus 

Volgens die sensusopnames is persone wat as deel van die ekonomies bedrywige 

bevolking beskou word, maar nie volgens nywerheidsafdelings geklassifiseer kan word 

nie, werkloos en nie-klassifiseerbaar. Die definisies verskil van sensus tot sensus en 

die opnames is ook op verskillende tydstippe van die konjunktuurgolf gedoen. 

Hierdie faktore moet in ag geneem word wanneer die onderstaande syfers met 

mekaar vergelyk word. Die aantal werkloses en nie-spesifiseerbare persone volgens 

die bevolkingsensusse word in Tabel 2-8 uiteengesit: 
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Tabel 2-8 AANTAL WERKLOSES EN NIE-
SPESIFISEERBARE PERSONE VOLGENS DIE 

BEVOLKINGSENSUSSE 

Jaar Aantal % van EB 1 

1960 485 976 8,5 
1970 571 050 7,0 
1980 810 366 9,3 
1985 1 076 855 12,3 
1991 2 282 410 22,3 

Nota: 1) Persentasie van ekonomies 
bedrywige bevolking volgens die sensusse 
Bron: Sentrale Statistiekdiens:· Suid-

Afrikaanse Arbeidstatistieke (1992a) 

2.2.3.4 Simkins 

Simkins (1987; 1982) het werkloosheidskoerse vir die totale bevolking van Suid-Afrika 

bereken deur die hoeveelheid indiensgeneemdes van die ekonomies bedrywige 

bevolking, soos deur hom bereken, af te trek en die resultaat as 'n persentasie van die 

ekonomies bedrywige bevolking uit te druk. Simkins se syfers is derhalwe baie 

sensitief vir berekenings van die hoeveelheid indiensgeneeindes en die omvang van 

die ekonomies bedrywige bevolking. Simkins se berekenings word in Tabel 2-9 

weergegee. 
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Tabel 2-9 WERKLOOSHEIDSKOERSE VIR DIE TOT ALE 
BEVOLKING VOLGENS SIMKINS 

Jaar 1978-reeks 1982-reeks 
Aantal . % van EB 1 Aantal % van EB 
1000e 1000e 

--------------------------------------------
1960 1236 18,3 
1961 1 311 19,0 
1962 1375 19,5 
1963 1401 19,4 
1964 1378 18,6 
1965 1448 191 1 
1966 1389 17,8 
1967 1394 17,5 
1968 1645 20,1 
1969 1589 18,9 
1970 1758 20,4 838 11 18 
1971 1747 19,8 929 12,7 
1972 1891 20,9 1105 14,7 
1973 1898 20,3 1028 13,3 
1974 1990 20,8 1037 131 1 
1975 2014 20,6 111 7 13,7 
1976 2139 21,4 1255 15,0 
1977 2306 22,4 1463 17,0 
1978 1715 19,5 
1979 1866 20,6 
1980 1925 20,8 
1981 2004 21 , 1 

Nota: 1) Persentasie van ekonomies bedrywige 
bevolking 
Bronne: Simkins (1978, 1982) 

Oor Simkins se studies skryf Bell (1984: 4) dat "His work is noteworthy partly because 

of its thoroughness and technical sophistication, but also because it has been the chief 

focus of criticism in the unemployment debate" en " ... there is not, to my knowledge, 

another comparable set of unemployment estimates for all racial groups together for 

this period, which could be used in an assessment of Simkins' results" (Bell 1984: 6). 

Volgens die 1982-reeks is daar gedurende die sewentigerjare 'n toenemende 

werkloosheidskoers ondervind wat in die tagtigerjare voortgesit is. Indien die boonste 

draaipunt van 1974 met die boonste draaipunt van 1981 vergelyk word, styg die 

werkloosheidskoers van 13,1% na 21,1 %. Hierdie syfers van Simkins ondersteun die 

hipotese van stygende werkloosheid in Suid-Afrika. 
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2.2.3.5 Sadie en Barker en Backer 

Sadie (1977) gebruik die 1970-sensus as vertrekpunt en bereken vir 1975 'n minimum 

en maksimum werkloosheidskoers vir die manlike arbeidsmag. Volgens die 1970-

sensus het 119 000 mans hulleself as werkloos beskou, wat 16% van die 

onderindiensgeneemde mans verteenwoordig. Deur hierdie persentasie op die 

hoeveelheid onderindiensgeneemdes vir 1975 van toepassing te maak, word 'n 

minimum werkloosheidskoers van 4% verkry. Om die maksimumkoers te verkry, 

word die styging in die onderindiensgeneemdes wat sedert 1970 plaasgevind het as 

deel van die werkloses beskou, en is hierdie maksimumkoers ongeveer 8%. 

Vir 1990 bereken Sadie (1992) werkloosheid vir die totale bevolking van Suid-Afrika 

deur die hoeveelheid formele en informele werkverskaffing van die ekonomies 

bedrywige bevolking af te trek: 

Ekonomies bedrywige bevolking 
Formele werkverskaffing 

Werkskaarste 

13 420 000 
- 8 520 000 

4 900 000 
Informele sektor (voltyds en deeltyds) -1 700 000 
Trekarbeid rustend 

Streng werkloos 

Bron: Sadie (1992) 

700 000 

2 500 000 
18,6% 

Barker en Backer (1992) volg dieselfde prosedures en verkry die volgende resultate: 

Ekonomies bedrywige bevolking 
Formele werkverskaffing 

Werkskaarste 

13 400 000 
- 8 000 000 

5 400 000 
Informele sektor (voltyds en deeltyds) - 2 800 000 

Streng werkloos 
TBVC-state 

Werkloosheid vir die RSA 

Bron: Barker & Backer (1992) 

2 600 000 
500 000 

2 100 000 
17% 
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Die belangrikste verskil tussen Sadie (1992) en Barker en Backer (1992) se syfers _is 

die syfer vir die informele sektor. Sadie (1992) beskou die werkverskaffing in die 

informele sektor vir doeleindes van die berekening van werkloosheid as 1,7 miljoen, 

omdat meer as 'n miljoen swart skoliere en huisvrouens wat nie as deel van die 

ekonomies bedrywige bevolking beskou word nie, in die informele sektor bedrywig is. 

Barker en Backer (1992) gebruik die beraming van die Sentrale Statistiekdiens (1991) 

van 2,8 miljoen mense wat werksaam in die informele sektor is. Hierdie syfer sluit 

egter ongeveer 'n miljoen persone in wat nie deel van die ekonomies bedrywige 

bevolking is nie. 

Die werkloosheidskoers van 18,6% deur Sadie bereken, vergelyk nie sleg met die 

ko.ers van 22,3% vir werkloses en ongespesifiseerde persone soos deur die 

bevolkingsensus aangegee nie. Daar moet egter in gedagte gehou word dat daar 

beduidende verskille tussen Sadie en die bevolkingsensus is ten opsigte van die 

beramings van die ekonomies bedrywige bevolking en werkverskaffing. 

2.2.3.5 Werkskaarste 

In die afwesigheid van betroubare makro-ekonomiese werkloosheidskoerse word die 

begrip werkskaarste deesdae algemeen gebruik. Werkskaarste dui op die aantal 

persone wat nie werksaam in die formele sektor is nie. Hierdie persone is 6f 

werkloos 6f beklee 'n werkgeleentheid in die informele sektor (met inbegrip van 

bestaanslandbou ). Om hierdie syfer te bereken, kan die werkverskaffingreeks van 

Roukens De Lange en Van Eeghen ( 1990) en die ekonomies bedrywige 

bevolkingsyfers van Sadie (1991) gebruik word. 

Tabel 2-10 WERKSKAARSTE VIR BEPAALDE JARE 

Formele werk-
Jaar EB verskaffing Werkskaarste % van EB 

1960 5 826 200 4 651 700 1 174 500 20,15 
1970 7 616 300 6 164 100 1 452 200 19,06 
1980 1 0 169 000 7 449 900 2 719 100 26,73 
1985 11 698 800 7 787 700 3 911 100 33,43 
1990 1 3 418 200 7 953 200 5 466 800 40,73 

Bronne: Sentrale Statistiekdiens: Suid-Afrikaanse 
Statistieke (1992); Roukens de Lange & Van Eeghen (1990) 
en Sadie ( 1 991 ) . 
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Tabel 2-11 WERKSKAARSTEREEKS VIR 1960-90 

Formele werk-
Jaar EB1 1 verskaffing Werkskaarste % van EB2 

1960 5 826 200 4 651. 700 1 174 500 20,16 
1961 5 984 090 4 852 200 1 131 890 18,91 
1962 6 146 259 4 960 700 1 185 559 19,29 
1963 6 312 822 5 011 500 1 301 322 20,61 
1964 6 483 900 5 190 200 1 293 700 19,95 
1965 6 659 614 5 439 800 1 219 814 18,32 
1966 6 840 089 5 607 700 1 232 389 18,02 
1967 7 025 456 5 723 900 1 301 556 18,53 
1968 7 215 845 5 844 700 1 371 145 19,00 
1969 7 411 395 6 023 000 1 388 395 18,73 
1970 7 616 300 6 164 100 1 452 200 19,07 
1971 7 839 458 6 268 700 1 570 758 20,04 
1972 8 069 154 6 326 300 1 742 854 21,59 
1973 8 305 580 6 596 900 1 708 680 20,57 
1974 8 548 933 6 809 300 1 739 633 20,35 
1975 8 799 417 6 941 900 1 857 517 21 1 11 
1976 9 057 240 7 077 900 1 979 340 21,85 
1977 9 322 617 7 145 400 2 177 217 23,35 
1978 9 595 770 7 175 700 2 420 070 25,22 
1979 9 876 926 7 297 600 2 579 326 26, 11 
1980 10 169 000 7 449 900 2 719 100 26,74 
1981 1 0 451 698 7 649 000 2 802 698 26,82 
1982 10 742 255 7 803 200 2 939 055 27,36 
1983 11 040 890 7 757 300 3 283 590 29,74 
1984 11 347 827 7 832 100 3 515 727 30,98 
1985 11 663 296 7 787 700 3 875 596 33,23 
1986 11 987 536 7 797 700 4 189 836 34,95 
1987 12 320 790 7 858 000 4 462 790 36,22 
1988 12 663 308 7 958 000 4 705 308 37,16 
1989 1 3 015 347 7 987 000 5 028 347 38,63 
1990 1 3 420 000 7 953 200 5 466 800 40,74 

Notas: 1) In die beraming van.die ekonomies bedrywige 
bevolking is daar veronderstel dat die volgende 
groeikoerse toepaslik was: 2,71% per jaar vir die 
tydperk 1960-70; 2,93% vir die tydperk 1970-80; 2,84% 
vir die tydperk 1980-1985; en 2,78% vir die tydperk 
1985-1990. 
2) Persentasie van ekonomies bedrywige bevolking 
Bronne: Bereken op grand van data vervat in Sentrale 
Statistiekdiens: Suid-Afrikaanse Statistieke (1992); 
Roukens de Lange & Van Eeghen (1990); en Sadie (1991) 
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Diagrammaties sien werkskaarste as persentasie van die ekonomies bedrywige · 

bevolking soos volg daaruit. 
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Diagram 2-2 Werkskaarste as persentasie van die ekonomies bedrywige 

bevolking van Suid-Afrika vir 1960-90. 

Volgens die bostaande gegewens word 'n styging in werkskaarste sedert 1974 in die 

Suid-Afrikaanse ekonomie ondervind. lndien aangeneem word dat die informele 

sektor hoofsaaklik 'n toevlugsektor is, kan hieruit afgelei word dat daar sedert 1974 

toenemende werkloosheid in Suid-Afrika was. Met die beskikbaarheid van 

werkv·erskaffingsyfers vir sekere jare vir die informele sektor kan 

werkloosheidskoerse vir die bepaalde jare bereken word (kyk 2.2.3.5) 

2.3 Gevolgtrekking 

I 

Volgens die bestaande bronne oar werkloosheid is die aanduidings dat toenemende 

werkloosheid sedert die middel sewentigerjare in die Suid-Afrikaanse ekonomie 

ondervind word. Die omvang daarvan kan egter nie met akkuraatheid bepaal word 

nie. Buiten vir die probleme verbonde aan die meting van werkloosheid volgens die 
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streng definisie, kan die toepaslikheid van hierdie definisie in Suid-Afrika oak 

bevraagteken word. 

Konsensus oar die vlak en tendens van werkloosheid beteken egter nie dat daar 

konsensus oar die oorsake van die werkloosheid is nie. Om werkloosheid te ontleed, 

word 'n teoretiese raamwerk vereis. In hoofstuk 3 word daar na verskillende 

teoretiese raamwerke gekyk. 



--------~-------------, 

HOOFSTUK3 

VERSKILLENDE BENADERINGS TOT DIE VERKLARING VAN WERKLOOSHEID 

In hierdie hoofstuk word vier verskillende makro-ekonomiese benaderings tot die 

verklaring van werkloosheid bespreek: die klassieke benadering, die Keynesiaanse 

benadering, die natuurlike werkloosheidskoersbenadering en die nie-versnellende

inflasie-werkloosheidskoersbenadering (Nairu - "non-accelerating inflation rate of 

unemployment"). In die bespreking van die verskillende benaderings word daar op 

die werking van die arbeidsmark gekonsentreer, aangesien dit die fundamentele

verskille na vore bring. 

3.1 Klassieke benadering 

3.1.1 Inleiding 

Die klassieke benadering tot werkloosheid word geassosieer met skrywers soos Alfred 

Marshall, Cecil Pigou, Edwin Cannan en Henry Clay, met Cecil Pigou as die 

belangrikste. Ten opsigte van die klassieke benadering skryf Pigou (1949: 86) "It is, in 

its most rigorous form, that full employment does, indeed, not always exist, but always 

tends to be established" (kursivering in die oorspronklike ). 

Die vertrekpunt van die klassieke benadering is dat die werking van die markkragte 

(vraag en aanbod) 'n inherente stabiliteit aan die ekonomie verleen. Ewewig op die 

arbeidsmark, die geldmark en die goederemark word deur middel van 

prysaanpassings (naamlik aanpassings in lone, rentekoerse en die pryspeil) verseker. 

Versteurings van die ewewigsposisies en derhalwe van volle indiensneming is die 

gevolg van sekere belemmerings wat die doeltreffende funksionering van die 

markstelsel in die wiele ry. Die oplossing vir hierdie probleem le in die verwydering 

van die belemmerings. Daar word aanvaar dat die verwydering van die faktore 

moontlik is en tot 'n doeltreffender funksionering van die ekonomie sal lei. Solow 

(1980: 2) merk op dat persone wat hierdie siening huldig die belemmerings beskou "as 

so many fleas on the thick hide of an ox, requiring only an occasional flick of the tail 

to be brushed away". 
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Voorstanders van die klassieke benadering: beskou die ekonomie as 'n entiteit wat 

bestaan uit afsonderlike markte wat deur middel van prysaanpassings ewewig bereik; 

aanvaar dat die vlak van indiensneming en produksie op die arbeidsmark bepaal 

word; aanvaar dat geld neutraal is; en gaan uit van die standpunt dat 'n aanpasbare 

rentekoers verseker· dat investering by die vlak van valle indiensneming gelyk aan 

besparing is. 

3.1.2 Funksionering van die arbeidsmark 

Volgens die klassieke benadering is sowel die vraag na arbeid as die aanbod van 

arbeid 'n funksie van die reele loon. Die vlak van indiensneming, die reele loon en 

die vlak van produksie word gelyktydig deur die wisselwerking tussen die vra~g na en 

aanbod van arbeid bepaal. 

Firmas word beskou as winsmaksimeerders wat onder toestande van volmaakte 

mededinging funksioneer. Arbeid word in diens geneem solank as wat die 

grensproduk van arbeid grater as die grenskoste van arbeid (die reele loon) is. Weens 

die wet van dalende meeropbrengs het die grensproduk van arbeid 'n dalende verloop. 

Firmas is bereid om persone in diens te neem solank die grensproduk van arbeid hoer 

as die reele loon is. Gevolglik is daar 'n negatiewe verwantskap tussen die reele loon 

en die hoeveelheid indiensneming. So 'n arbeidsvraagkromme word in Diagram 3-1 

as V a weergegee. 

Werkers poog om hulle nut te maksimeer onderhewig aan die verruiling wat bestaan 

tussen vryetydsbesteding en die verbruik van goedere en dienste, waar laasgenoemde 

'n funksie van die reele loon is. By die besluit oor die hoeveelheid arbeid wat 

beskikbaar gestel moet word, geld die wet van dalende grensnut. Hoe meer vryetyd 

prysgegee word, hoe grater is die vergoeding (die reele loon) wat in ruil verwag word. 

Dit veroorsaak die verruiling tussen vryetydsbesteding en die reele loon en derhalwe 

is die aanbod van arbeid 'n positiewe funksie van die reele loon. Die aanbodkromme 

van arbeid word in Diagram 3-1 as Aa aangetoon. 

Ewewig, die reele loon (wat ook die inkome van huishoudings verteenwoordig), 

indiensneming en produksie word deur die wisselwerking tussen die vraag en aanbod 

bepaal. Indien 'n oorskotaanbod van arbeid ( d.w.s werkloosheid) bestaan, sal 
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mededinging tussen werkloses vir die bestaande werkgeleenthede, via 'n daling in die 

geldloon tot 'n daling in die reele loon lei. Die daling in die reele loon dien oak as 

aansporing vir firmas om meer arbeid in diens te neem en ontmoedig sekere werkers 

om toe te tree. Die veronderstelling is derhalwe "the belief that those who demand 

labour (the entrepreneurs) and those who supply it (the workers) are on equal footing 

as far as bringing about change is concerned" (Torr 1985: 83). 

Hierdie aanpassingsproses duur voort totdat ewewig bereik word en die hoeveelheid 

arbeid aangevra, gelyk is aan die hoeveelheid arbeid wat aangebied word, en voile 

indiensneming daargestel is. Hierdie ewewigspunt, wat oak die volle

indiensnemingspunt is, word as punt e in Diagram 3-1 aangetoon. 

w/P 

Q,j 

..s 
~ (w/P) 1 
:Q,j 
Q,j 

~ 

0 N1 N2 N 
Indiensneming 

Diagram 3-1 Klassieke arbeidsmark. Die wisselwerking tussen die 
vraag na arbeid Va en die aanbod van arbeid Aa verseker dat volle 
indiensnerning N1 deur rniddel van reele loonaanpassings bereik word. 
Die beskikbare hoeveelheid arbeid word deur N2 verteenwoordig. 

3.1.3 Werkloosheid en die klassieke benadering 

Volle indiensneming impliseer egter nie noodwendig dat almal wat wil werk, 

beskikbaar is vir werk en aktief werk soek, werk het nie. Daar is wel persone sander 

werk, maar dit is diegene wat nie bereid is om teen die reele loon (w /P)1 te werk nie. 

Hierdie persone kan as N1N2 in Diagram 3-1 aangetoon word. Gemeet aan die 

internasionaal-aanvaarde definisie van werkloosheid, word hierdie persone as 
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werkloos gemeet. Dit laat die gedagte ontstaan dat 'n bepaalde werkloosheidskoers 'n 

taalkunsmatigheid kan wees aangesien dit persone as werkloos meet wat nie in 

werklikheid werkloos is nie (Piore 1987). 

Enige werkloosheid wat hoer as die werkloosheid by die punt van valle indiensneming 

is, word verklaar aan die hand van die teenwoordigheid van belemmerings wat 

veroorsaak dat die reele loon hoer as die ewewigsloon is, en sodoende verhoed dat die 

arbeidsmark in ewewig is. Die belangrikste belemmerings wat geldentifiseer word, is 

die kollektiewe bedinging deur vakbonde, minimumlone, werkloosheidsversekering en 

stilswyende ooreenkomste tussen werkers om nie 'n loon laer as dit wat hulle as die 

hongerloon beskou, te aanvaar nie. Oor hierdie aangeleentheid skryf Pigou ( 1927: 

355): 

there is strong reason to believe that an important change has taken place in this 
respect; that, partly through direct State action, and partly through the added 
strength given to workpeople's organisations engaged in wage bargaining by the 
development of unemployment insurance, wage-rates have, over a wide area, 
been set at a level which is too high ... and that the very large percentage of 
unemployment which has prevailed during the whole of the last six years is due in 
considerable measure to this new factor in our economic life. 

Hierdie werkloosheid, wat as klassieke werkloosheid bestempel word, word as be in 

Diagram 3-2 aangedui. 

<l) 

= -<l) 

z 
<l) 

~. 

w/P 

(w/P) 2 
'· 

(w/P) 1 

0 

va 

N1 
Indiensneuiing 

A a 

N 

Diagram 3-2 Werkloosheid in die klassieke arbeidsmark. Werkloosheid 
ontstaan in die klassieke arbeidsmark omdat die reele loon (w/P)2 
hoer as die ewewigspeil van die reele loon (w/P) 1 is. Die 
hoeveelheid werkloosheid teen 'n reele loon van (w/P) 2 is be. 
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Oor die vraag of hierdie werkloosheid (be) as vrywillig of onvrywillig beskou moet 

word, bestaan daar nie ooreenstemming nie. Pigou (1914: 14) skryf: "unemployment 

clearly does not include all the idleness of wage earners, but only that part of which is, 

from their point of view and in their existing condition at the time, involuntary" en 

Gerson (1981: 12) se dat "Traditionally defined, 'involuntary unemployment' arises 

from a failure of the labour markets (however segmented) to clear and the solution is 

to reduce wages". Keynes (1936: 8) voer aan dat indien geargumenteer word dat 

due to an open or tacit agreement amongst workers not to work for less, and 
if labour as a whole would agree to a reduction in money-wages more 
employment would be forthcoming. If this is the case, such unemployment, 
apparently involuntary, is not strictly so, and ought to be included under the 
above category of 'voluntary' unemployment due to the effects of collective 
bargaining, etc. 

Vir Keynes is hierdie werkloosheid vrywillig indien 'n daling in die geldloon tot 'n 

styging in indiensneming lei. In die General Theory (1936) argumenteer hy egter dat 

'n daling in die geldloon nie noodwendig tot 'n styging in indiensneming sal lei nie. 

Volgens Trevithick (1992) aanvaar Pigou dit as vanselfsprekend dat 'n daling in die 

geldloon 'n daling in die reele loon en 'n styging in indiensneming tot gevolg sal he. 

As redes vir hierdie vanselfsprekendheid voer Trevithick (1992) aan dat die ontleding 

van klassieke ekonome op die aanname van 'n oop ekonomie met 'n vaste 

wisselkoersstelsel en konstante geldlone in die res van die wereld berus. Hy voer 

voorts aan dat bulle hulself aan 'n drogrede skuldig maak en dat die belangrikheid wat 

aan die kwantiteitsteorie van geld in die bepaling van die pryspeil geheg word daartoe 

lei dat "General unemployment is therefore caused by a misalignment between the 

general level of money wages and the quantity of money, the latter variable governing 

the absolute price level" (Trevithick 1992: 19). 

Morgan ( 1978: 13) argumenteer ook dat indien die verwantskap tussen 

geldloonaanpasbaarheid en indiensneming aanvaar word die bestaan van onvrywillige 

werkloosheid in die klassieke stelsel uitgesluit word en dat 

If this adjustment mechanism was prevented by (say) trade unions insisting 
on maintaining money wages at too high a level then the consequent 
unemployment must be regarded as the result of labour pricing itself out of 
the market and to this extent may justifiably be termed 'voluntary' 
unemployment. 

Ander vorms van werkloosheid wat in die klassieke stelsel voorkom, word 

gei:dentifiseer as wrywingswerkloosheid, strukturele werkloosheid en werkloosheid as 
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gevolg van monetere versteurings (Casson 1983: 41). Wrywingswerkloosheid verwys 

na persone wat in die proses is om van een werk na 'n ander te beweeg en waar 

faktore soos beweeglikheid, tydelike afdankings, seisoensveranderings, ensovoorts 'n 

belangrike rol speel. Aanverwant hieraan is toustaanwerkloosheid ('queue 

unemployment') wat deur Pigou (1914: 52-53) as volg omskryfword: 

It sometimes happens that, in respect of some grades of workpeople, the 
wage-rate over the main part of the industrial field is freely adjusted by 
competitive forces so as to absorb all the workpeople assembled there, but 
that, at one or more selected points, it has been somehow raised above the 
level proper to free competition ... it will appear that new men will be drawn 
into the occupation affected until the expectations of earnings in it (this 
expectations being interpreted to mean the wage-rate multiplied by the 
chance of employment) is reduced to the level of earnings that prevail 
outside. 

Strukturele werkloosheid ontstaan as gevolg van die onbeweeglikheid van sowel 

arbeid as nywerhede. Werkloosheid as gevolg van monetere versteurings verwys na 

die mooritlikheid van bankrotskappe wat deur 'n beperkende monetere beleid 

teweeggebring word (Casson 1983: 53) . 

. Klassieke ekonome verklaar dus werkloosheid aan die hand van sekere belemmerings 

wat verhoed dat arbeidsmarkewewig op die kort termyn bereik word. Hierdie 

werkloosheid sal egter nie op die lang termyn voortduur nie, want 

With perfectly free competition ... there will always be at work a strong 
tendency for wage-rates to be so related to demand that everybody is 
employed ... The implication is that such unemployment as exists at any time, 
is due wholly to the fact that changes in demand conditions are continually 
taking place and that frictional resistances prevent the appropriate wage 
adjustments from being made instantaneously (Pigou 1933: 252). 

Wanneer klassieke ekonome werkloosheid verklaar, doen hulle dit in die 

veronderstelling dat daar markkragte in die ekonomie teenwoordig is wat sal 

verseker dat voile indiensneming op die lang termyn bereik word. Om 

waargenome werkloosheid te verklaar, wat volgens hulle 'n korttermynverskynsel 

is, word gebruik gemaak van die gedagte van belemmerings op die arbeidsmark 

wat verhoed dat voile indiensneming onmiddellik bereik word. Vrae wat deur die 

klassieke benadering onbeantwoord gelaat word, is die aangaande die 

oordragmeganisme tussen 'n dalende geldloon en stygende indiensneming en die 

vraag waarom die druk wat hierdie werkloses in die teenwoordigheid van 

massawerkloosheid op die arbeidsmark toepas, nie die belemmerings O<?rweldig 

en sodoende op die kort termyn voile indiensneming bewerkstellig nie. 
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3.2 Keynesiaanse benaderings 

3.2.1 Inleiding 

In 1936 publiseer Keynes The general theory of employment, interest and money waarin 

hy aanvoer dat daar nie selfkorrigerende magte in die ekonomie teenwoordig is wat 

outomaties valle indiensneming verseker nie. Hy toon oak aan · dat die werkloosheid 

wat gedurende die depressiejare ondervind is die gevolg was van 'n te lae totale 

effektiewe vraag, en nie soos die klassieke ekonome argumenteer, van sekere 

belemmerings wat verhoed dat die arbeidsmark ewewig bereik nie. Hierdie hoek is 

steeds kontroversieel en Hughes en Perlman (1984: 55) merk op dat die argumente 

vir en teen Keyries, oor dit wat hy bedoel het en dit wat hy nie bedoel het nie, soms na 

eksegese, eerder as ekonomiese debatte, klink. 

3.2.2 Effektiewe vraag 

Oor die klassieke teorie skryf Keynes (1936: 3): 

the postulates of the classical theory are applicable to a special case only and 
not to the general case, the situation which it assumes being a limiting point 
of the possible positions of equilibrium. Moreover, the characteristics of the 
special case assumed by classical theory happened not to be those of the 
economic society in which we actually live, with the result that its teaching is 
misleading and disastrous if we attempt to apply it to the facts of experience. 

Volgens Torr (1985: 83) sien Keynes die eienskappe van die ekonomie as die van 'n 

entrepreneursekonomie, waar "employment decisions are largely in the hands of 

entrepreneurs, and when their expectations (and not those of the unemployed) are 

satisfied, the system will be in a state of rest", terwyl klassieke ekonome die ekonomie 

as 'n ko6peratiewe ekonomie beskou met "the belief that those who demand labour 

(the entrepreneurs) and those who supply it (the workers) are on equal footing as far 

as bringing about change is concerned" (Torr 1985: 83). 

Die indiensnemings- en produksiebesluite van entrepreneurs is onderhewig aan die 

beginsels van die effektiewe vraag. Indien die effektiewe vraag te laag is, is dit nie vir 

firmas winsgewend om die vlak van volle-indiensnemingsproduksie te produseer nie. 

'n Ewewig met onvrywillige werkloosheid kom tot stand en daar is geen 

selfkorrigerende magte wat outomaties valle indiensneming verseker nie. Werkloses 
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is dus nie by magte om deur middel van hul optrede voile indiensneming te 

bewerkstellig nie. 

Die beginsel van die effektiewe vraag kan kortliks as volg opgesom word. In 'n geslote 

ekonomie is tlaar twee sektore: die verbruiksgoederesektor waar verbruiksgoedere 

geproduseer word, en 'n investeringsektor waar kapitaalgoedere geproduseer word. 

In die verbruiksgoederesektor word inkome verdien deur deel te neem aan die 

produksie van verbruiksgoedere. Die besteding aan verbruiksgoedere (C) is 'n 

funksie van die inkome (Y) (C = f(Y)), maar nie al die inkome word aan 

verbruiksgoedere bestee nie (C = cY) - waar c die grensverbruiksgeneigdheid is. 'n 

Gedeelte van Y (S = (1-c)Y) word gespaar. Die totale besteding aan die 

verbruiksgoedere is dus minder as die totale produksie van· verbruiksgoedere vir 'n 

gegewe indiensneming. 

Investering (of ander eksogene besteding), wat inkome aan persone verskaf, is 

noodsaaklik om hierdie gaping uit te wis. Oor hierdie aangeleentheid skryf Keynes 

(1936): 

to justify any given amount of employment there must be an amount of 
current investment sufficient to absorb the excess of total output over what 
the community chooses to consume when employment is at a given level. 

Keynes (1936: 27) formuleer die beginsels van die effektiewe vraag as: 

given what we shall call the community's propensity to consume, the 
equilibrium level of employment, i.e. the level at which there is no 
inducement to employers as a whole either to expand or to contract 
employment, will depend on the amount of current investment. 

Da~r is egter geen rede om te aanvaar dat die investering op 'n vlak sal wees wat voile 

indiensneming verseker nie, aangesien die rentekoers nie verseker dat die investering 

by die punt van voile indiensneming gelyk aan besparing is nie. Die besluit om te 

investeer en die besluit om te spaar is nie verskillende kante van dieselfde muntstuk 

me: 

Those who think in this way are deceived, nevertheless, by an optical illusion, 
which makes two essentially different activities appear to be the same. They 
are fallaciously supposing that there is a nexus which unites decisions to 
abstain from present consumption with decisions to provide for future 
consumption; whereas the motives which determine the latter are not linked 
in any simple way with the motives which determine the former (Keynes 
1936: 21). 
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Volgens Shackle (1972) bevat die bostaande aanhaling die kern van Keynes se 

verklaring vir onvrywillige werkloosheid. Shackle (1972) argumenteer dat die 

veronderstelling dat besparing en investering gelyk is, ongeldig is in 'n konteks waar ex 

ante besluite en die realisering daarvan afhanklik is van die verenigbaarheid daarvan, 

die verloop van die natuur en die onvoorbedagte optrede van persone op 'n gegewe 

moment. Die simbiose van geld en onsekerheid in die ekonomie lei daartoe dat 

The businessmen, when they invest with borrowed money, become hostages 
to an incalculable technological and fashionable future. The extent to which 
they are willing to do so may not match the extent to which income-earners 
(including the business men in their private capacity) wish to save out of the 
aggregate income corresponding to full employment (Schakle 1972: 176). 

Volgens Keynes (1936: 91) word die grensverbruiksgeneigdheid bei:nvloed deur 

subjektiewe faktore, wat gelee is in menslike eienskappe, sosiale strukture en 

gebruike, en objektiewe faktore soos toevallige winste en verliese, veranderings in die 

fiskale beleid, veranderings in verwagtings en groat veranderings in die rentekoers 

(Dillard 1948). Investering word op sy beurt bepaal deur die grensdoeltreffendheid 

van investering, waar verwagtings en vertroue 'n belangrike invloed uitoefen, en die 

rentekoers. By die ewewigspunt is investering wei gelyk aan besparing, maar die 

investering bepaal die besparing en nie andersom nie. 

Onvrywillige werkloosheid ontstaan indien die grensverbruiksgeneigdheid en die 

koers van nuwe investering 'n ontoereikende effektiewe vraag tot gevolg het. Teen 

die bestaande reele loon is indiensneming dan minder as die arbeidsaanbod en by die 

ewewigsindiensneming is die reele ewewigsloon grater as die disutiliteit van arbeid 

(Keynes 1936: 30). 

Die bostaande gedagtes kan in die konvensionele 45-grade kruisdiagram weergegee 

word - kyk Diagram 3-3. Die totale bestedingsfunksie word verteenwoordig deur C + 

I waar die belling van die kromme die grensverbruiksgeneigdheid aandui. Die totale 

besteding (A) word op die vertikale as gemeet en die totale inkome (Y) op die 

horisontale as. Die punt van die effektiewe vraag word voorgestel deur punt E, en 

die verskil tussen Y f en Y e stel die onvrywillige werkloosheid voor. By 'n punt links of 

regs van E, gegee die bestedingsfunksie, bestaan daar selfkorrigerende magte wat 

ewewig by E veroorsaak, maar daar bestaan geen selfkorrigerende magte wat 

outomaties valle indiensneming verseker nie. 
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A 

C+l 

E 

A 

0 y 

Totale ProdukSie 

Diagram 3-3 45-Grade Kruisdiagram van Samuelson. Die punt van die 
effektiewe vraag word voorgestel deur punt E, en die verskil tussen 
Yf en Ye stel die onvrywillige werkloosheid voor. 

Post-Keynesiaanse ekonome is egter nie tevrede met die 45-grade-kruisdiagram

interpretasie nie en gebruik 'n totale vraag- en aanbodbenadering om hulle vertolking 

van Keynes se sentrale gedagtes weer te gee. Volgens Weintraub (1977) is die 

tekortkominge van die 45-grade-kruisdiagram-interpretasie: i) onrealisme ten opsigte 

van die werklike inflasie en werkloosheidsprobleem; ii) die feit dat die model slegs in 

reele terme uitgedruk word; iii) die afwesigheid van die geldloon; iv) die wyse waarop 

investering behandel word; v) die aanname dat die geldvoorraad konstant is; vi) die 

afwesigheid van inkomeverdeling: en vii) die feit dat die makro-ekonomie van die 

mikro-ekonomie geskei word. 'n U iteensetting van 'n tot ale vraag- en 

aanbodbenadering kom voor in die werke van Dillard (1948), Weintraub (1958, 1977), 

Davidson en Smolensky (1964), Chick (1983) en Torr (1988). 

Volgens Chick (1983: 63) verteenwoordig die totale-aanbodkromme 'n skatting van 

die arbeidskoste wat geassosieer word met elke vlak van indiensneming. Hierdie 

kromme stem ooreen met die Marshalliaanse aanbodkromme (Weintraub 1977, Torr 

1988) en word afgelei op aanname van atomistiese firmas, met arbeid as die enigste 

veranderlike produksiefaktor en 'n onveranderde samestelling van produksie en totale 

vraag indien die vlak van produksie verander (Chick 1983). 
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Deur die totale aanbod 'n eksplisiete funksie van indiensneming te maak, verskaf 

Chick (1983) die volgende totale-aanbodfunksie (Z): 

Z = wAjQ'N, waar 

w = geldloon 

A = QjN = die gemiddelde produk van arbeid 

Q' = grensproduk van arbeid 

N = indiensneming 

Die afleiding van Z geskied vir 'n gegewe loon met die wet van dalende meeropbrengs 

in werking. Die belling van die totale-aanbodkromme (Z in Diagram 3-4) word deur 

die verhouding tussen die gemiddelde produk en die grensproduk van arbeid bepaal. 

Dit gee daartoe aanleiding dat dit 'n verloop soos in Diagram 3-4 het. 

Volgens Chick (1983) is die totale vraag 'n sommering van firmas se verwagtings oor 

die toekomstige vraag na verbruiksgoedere en investeringsgoedere. In die afleiding 

van die totalevraagfunksie (D in Diagram 3-4) word daar aangeneem dat hierdie 

verwagtings korrek is. Die totale vraag varieer met die vlak van indiensneming en 

hierdie variasie is hoofsaaklik toeskryfbaar aan die verandering wat in die 

verbruiksbesteding plaasvind. 

PQ 

D 

0 y 

Indiensneming 

Diagram 3-4 Die effektiewe vraag. Die snypunt van die D-kromme met 
die z-kromme toon die punt van effektiewe vraag en in ooreenstemming 
,met hierdie punt word die vlak van indiensneming N1 bepaal wat nie 

/noodwendig die vlak van volle-indiensneming Nf is nie. 
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Aangesien die gedragsbasis van die totalevraagfunksie met die van die totale

aanbodfunksie verskil - eersgenoemde word in geldterme en laasgenoemde in reele 

terme geformuleer - gebruik Chick (1983) soos Keynes 'n looneenheid om die 

probleem te oorbrug. 

Deur die totale vraag en totale aanbod in looneenhede, wat volgens Chick (1983) in 

werklikheid 'n tipe van arbeidseenheid is, uit te druk, toon Chick aan dat die belling 

van die totalevraagfunksie uitgedruk in looneenhede (Dw) kleiner as die belling van 

die totale-aanbodfunksie uitgedruk in looneenhede (Zw) is. Aangesien Zw verwant is 

aan Z en Dw verwant is aan D, volg dit dat die belling van die totalevraagkromme (D) 

in Diagram 3-4 kleiner is as die belling van die totale-aanbodkromme (Z). Hierdie 

gedagtes van Chick kan oak as volg gestel word: Indien die vergoeding van arbeid 

gelyk aan die grensproduk van arbeid en die grensverbruiksgeneigdheid kleiner as een 

is, volg dit dat die belling van die totalevraagkromme kleiner as die belling van die 

totale-aanbodkromme moet wees, aangesien arbeiders nie al hul inkome spandeer 

me. 

Hierdie snypunt van Z met D is die punt van effektiewe vraag wat 'n beperking op die 

winsgewende uitbreiding van produksie plaas. Dit is nie noodwendig die volle

indiensnemingspunt nie, aangesien daar geen meganisme is wat verseker dat 

besparing in investering omskep word nie. Sodoende word die Wet van Say weerle. 

3.2.3 Keynes se siening oar die funksionering van die arbeidsmark 

Keynes (1936) aanvaar die klassieke arbeidsvraagkromme (wat 'n dalende verloop 

to on), maar verskil van die klassieke ekonome wat bet ref die oorsaaklikheid tussen 

die reele loon en indiensneming. Vir die klassieke ekonome loop die oorsaaklikheid 

van die reele loon na indiensneming, terwyl Keynes (1936: 30) van mening is dat "The 

propensity to consume and the rate of new investment determine between them the 

volume of employment, and the volume of employment is uniquely related to a given 

level of real wages - not the other way round" en dat "a decline in employment, 

although necessarily associated with labour's receiving a wage equal in value to a larger 

quantity of wage goods, is not necessarily due to labour's demanding a larger quantity 

of wage-goods" (Keynes 1936: 18: kursivering in die oorspronklike ). 
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Diagrammaties kan die bostaande soos volg in Diagram 3-5 aangetoon word: Vir 'n 

gegewe effektiewe vraag is die ooreenstemmende indiensnemingsvlak N2 en die reele 

loon (w /Ph. 'n Laer effektiewe vraag gee aanleiding tot 'n laer indiensneming N1 en 

'n hoer reele loon (w /P)z. 

w/P 

(w/P) 2 

I 
I ~ c 

e 
- (w/P) 1 ~ 

---------l--------
~ 

~ 

0 

1 

I 
I 

N1 N2 
Indiensneming 

N 

Diagram 3-5 Indiensneming en reele lone. Die vlak van indiensneming 
bepaal die reele loon. Gestel die arbeidsmark is aanvanklik by E1 . 
Indien die effektiewe vraag sou daal, gee dit aanleiding tot laer 
indiensneming (N1) wat by E2 'n hoer reele loon tot gevolg het. 

Volgens Keynes is die arbeiders nie bereid om 'n daling in die geldloon te aanvaar 

nie, hoewel hulle bereid is om 'n daling in die reele loon te aanvaar. Die arbeiders 

beskik egter nie oar die vermoe om 'n daling in die reele loon teweeg te bring nie en 

al sou hulle oar sowel die bereidwilligheid as die vermoe beskik het, sal dit nie 

noodwendig tot verhoogde indiensneming lei nie. 

·oar die onbereidwilligheid van arbeid om 'n daling in die geldloon te aanvaar, skryf 

Keynes (1936: 14): 

Since there is imperfect mobility of labour, and wages do not tend to an exact 
equality of net advantage in different occupations, any individual or group of 
individuals, who consent to a reduction of money wages relatively to others, 
will suffer a relative reduction in real wages, which is a sufficient justification 
for them to resist it (kursivering in die oorspronklike ). 

En oar die rol van vakbonde ten op sigte van die onaanpasbaarheid van geldlone se 

Keynes (1936: 15) "Every trade union will put up some resistance to a cut in money 
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wages, however small". Keynes veronderstel dan ook tot en met hoofstuk 19 van die 

General theory dat geldlone vas is. 

Vir Keynes gaan dit egter oor meer as net die onaanpasbaarheid van die geldloon. 

Hyvoer aan: 

There may exist no expedient by which labour as a whole can reduce its real 
wage to a given figure by making revised money bargains with the 
entrepreneurs ... it is certain other forces which determines the general level 
of real wages (Keynes 1936: 13; kursivering in die oorspronklike ). 

Wat betref die vermoe van arbeid om in die klassieke stelsel 'n daling in die reele loon 

deur middel van 'n daling in die geldloon te bewerkstellig, wys Keynes daarop dat 'n 

daling in die geldloon 'n kostedaling meebring, wat tot prysdalings lei en sodoende die 

reele loon onveranderd laat (Keynes, 1936). Arbeid kan derhalwe wei bereid wees om 

'n daling in die reele loon te aanvaar, maar beskik nie oor die vermoe om so 'n daling 

te bewerkstellig nie. 

Oor die invloed van 'n daling in die geldloon op indiensneming argumenteer Keynes 

in hoofstuk 19 van die General theory dat 

the reduction in money-wages will have no lasting tendency to increase 
employment except by virtue of its repercussion either on the propensity to 
consume for the community as a whole, or on the schedule of marginal 
efficiencies of capital, or on the rate of interest (Keynes 1936: 262). 

Keynes bespreek die invloed wat 'n dalende geldloon in verskillende omstandighede 

op die grensverbruiksgeneigdheid het, die grensdoeltreffendheid van kapitaal en die 

rentekoers, en kom tot die gevolgtrekking: 

There is, therefore, no ground for the belief that a flexible wage policy is 
capable of maintaining a state of continuous full-employment; - any more 
than for the belief that an open-market monetary policy is capable, unaided, 
of achieving this result. The economic system cannot be made self-adjusting 
along these:! lines (Keynes 1936: 267). 

3.2.4 Verskillende vertolkings van die funksionering van die arbeidsmark 

Volgens Trevithick (1992) bestaan daar nie konsensus onder Keynesiaanse ekonome 

oor die korrekte vertolking van die funksionering van die arbeidsrriark nie. Volgens 

hom kan dit deels toegeskryf word aan die gefragmenteerde aard van die bespreking 

van die arbeidsmark in die General theory. 
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'n Sentrale element van die verskillende vertolkings is die starheid van die geldloon en 

die invloed daarvan op die voortbestaari van onvrywillige werkloosheid. Verskeie 

redes word verskaf oor die onaanpasbaarheid van geldlone in 'n toestand van 

onvrywillige werkloosheid. Sommige het te make met die onbereidwilligheid van 

arbeid, terwyl ander oor die onvermoe van arbeid handel. Die redes sluit in: dat 

werkers hul relatiewe posisies probeer behou; dat daar 'n onderlinge ooreenkoms 

tussen werkers en werkloses is om nie laer geldlone te aanvaar nie; dat vakbondleiers 

nie die belange van hullede nie, maar ander doelwitte, nastreef; dat werkers hulself 

teen die invloed van werkloses verskans; dat firmas nie hulle openbare beeld en 

reputasie wil skaad nie; en dat 'n daling in die geldlone ook 'n daling in die geldlone 

van uitvoerende amptenare impliseer (Knight 1987,- Carline et al 1985, Carlin & 

Soskice 1990, Frank 1986). 

In die neo-klassieke sintese, waar die beginsel van effektiewe vraag in 'n kooperatiewe 

ekonomie ontleed word, is die onaanpasbaarheid van die geldloon sentraal tot die 

verklaring van die voortbestaan van onvrywillige werkloosheid. Die oorsaak van 

werkloosheid is gelee in die daling van die effektiewe vraag, maar die voortbestaan 

daarvan hang van die onaanpasbaarheid van die geldloon af. Daar word egter 

aanvaar dat die geldloon op die lang termyn sal aanpas en dat onvrywillige 

werkloosheid sal verdwyn. In hierdie geval oorskadu die werking van die arbeidsmark 

wat op die klassieke beginsels geskoei, en die van 'n kooperatiewe ekonomie is, die 

beginsel van effektiewe vraag. Hierdie vertolki~g van Keynes word dan ook in die 

meeste voorgaadse makro-ekonomie handboeke aangetref (vgl. Dornbusch et al 

1991). 

'n Variasie op die tema van die onaanpasbaarheid va"n die geldloon is die ~eskouing 

dat die aanpassings wat wei in die geldloon gemaak word, nie voldoende is om 

onvrywillige werkloosheid uit die weg te ruim nie. In die nuwe Keynesiaanse 

benadering word daar gepoog om die starheid van lone uit die rasionele optrede van 

veral firmas af te lei. In hierdie benadering word van effektiwiteitsloonargumente 

gebruik gemaak (Frank 1986). Die gedagte is dat 'n loon hoer as die 

markewewigsloon betaal word om te verhoed dat werkers wegskram van die werk, of 

om die arbeidsomset te verminder ten einde kostebesparings vir die firma te realiseer. 

In hierdie benadering tree die firmas rasioneel op om nie persone teen 'n laer loon in 

diens te neem nie ten spyte daarvan dat arbeid bereid is om teen 'n laer loon te werk. 
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Sodoende word die vermoe van arbeid om 'n daling in die geldloon te bewerkstellig 

aan bande gele, en word die werkloosheid as onvrywillig beskou. Die ontleding van 

die beginsels van die effektiewe vraag vind oak in 'n ko6peratiewe ekonomie plaas. 

Die klem is egter op die verskaffing van redes vir loonstarheid wat op die rasionele 

optrede van firmas berus. 

In sy bespreking oar wat hy as die werklike Keynesiaanse benadering beskou, voer 

Phelps (1990: 8) aan dat 

workers in establishing reservation mo_ney wage rates do not forecast 
adequately the extent and generality of the weakening of the demand for 
labour; and they do not complete at all promptly the adjustment necessary. 

Die voortbestaan van die onvrywillige werkloosheid is in hierdie geval toe te skryf aan 

die onvolledigheid van inligting en verkeerde verwagtings van arbeid ten opsigte van 

die markewewigsloon. In die natuurlike werkloosheidskoersbenadering wat in 

afdeling 3.3 van die hoofstuk bespreek word, kom hierdie standpunt weer na vore. 

Die gemene deler in die bostaande vertolkings van die funksionering van die 

arbeidsmark is dat die voortbestaan van onvrywillige werkloosheid toegeskryf kan 

word aan die starheid van lone, wat impliseer dat werkloosheid uit die weg geruim sou 

word indien dit moontlik sou wees om loonaanpasbaarheid te verseker. Die vraag 

ontstaan dus of hierdie benaderings as Keynesiaanse benaderings geklassifiseer kan 

word aangesien dit vir Keynes, soos aangetoon in afdeling 3.2.3, oar meer as net die 

starheid van lone gaan. 

Volgens Trevithick (1992) word die reele loon deur 'n enkele faktor, naamlik die 

effektiewe vraag, bepaal. Om die negatiewe verwantskap tussen die die reele loon en 

die vlak van indiensneming te verklaar, gebruik Trevithick (1992) die IS-LM-model en 

die normale grenskostekromme wat 'n stygende verloop in 'n prys-inkome

kruisdiagram toon. 'n Styging in die totale vraag deur middel van 'n ekspansionistiese 

fiskale beleid verhoog die grenskoste van produksie en sodoende die prys. Vir 'n 

gegewe geldloon impliseer dit 'n daling in die reele loon wat beteken dat daar langs 

die arbeidsvraagkromme beweeg word. In ooreenstemming met die styging in 

indiensneming vind 'n daling in die reele loon plaas. Oar hierdie aspek skryf 

Trevithick (1992: 104-106) dat die oorsaaklikheid tussen die reele loon en 

indiensneming deur Keynes omgekeer word. Die styging in produksie is nie die 

gevolg van die daling in die reele loon nie, maar eerder die oorsaak daarvan. Hierdie 

gedagte is in Diagram 3-4 weergegee. 
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Volgens Chick (1983: 101) is 'n bepaalde hoeveelheid van arbeid wat aangevra word 

a point on the demand curve for labour fixed by the producer's estimate of 
the wage (so selecting a particular Z) and the level of expected demand 
(which determines the relevant point on Z; the point of effective demand). 
Labour supply and demand curves are essentially redundant: everything is 
embodied in the aggregate supply and demand curves. 

3.2.5 Onvrywillige werkloosheid 

Keynes omskryf onvrywillige werkloosheid soos volg: 
Men are involuntary unemployed if, in the event of a small rise in prices of 
wages-goods relatively to the money-wage, both the aggregate supply of 
labour willing to work for the current money-wage and the aggregate demand 
for it at that wage would be greater than the existing volume of employment 
(Keynes 1936: 15). 

Die definisie word deur Kahn (1976: 21) as onnodig gekompliseerd beskryf en hy stel 

die vblgende definisie voor: 

there is involuntary unemployment to -the extent that, at the current money
wage and with the current price-level, the number of men desiring to work 
exceeds the number of men for whose labour there is a demand. 

Die hoeveelheid onvrywillige werkloosheid word diagrammaties in Diagram 3-6 

voorgestel. 

w/P 
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_§ (w/P) 2 
Qj 

:Q,> 
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I 
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Diagram 3-6 Onvrywillige werkloosheid Die hoeveelheid onvrywillige 
werkloosheid, gegewe die reele loon (w/P) 2 , word voorgestel deur N2Nf. 
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In die diagram word die hoeveelheid onvrywillige werkloosheid as N 2Nf voorgestel. Die 

aanbodkromme van arbeid (Nr) verteenwoordig die hoeveelheid persone wat bereid is 

om te werk en beskikbaar is vir werk, en word beskou as 'n funksie van die 

arbeidsmagdeelnamekoerse en die bevolkingsgroei. Om voorsiening te maak vir die 

normale wrywingswerkloosheid wat aangetref word, kan 'n kromme links van hierdie 

aanbodskromme aangedui word. Dit is egter nie van wesenlike belang nie en word 

gevolglik gei:gnoreer. Firmas besluit, op grand van hulle verwagtings oor die effektiewe 

vraag en pryse, oor die hoeveelheid arbeid (N~ wat hulle benodig en daarvolgens word 

die reele loon bepaal. Die hoeveelheid persone wat, gegee hierdie effektiewe vraag en 

die reele loon, bereid is om te werk maar nie in diens geneem word nie, is die 

onvrywillige werkloses (N2Nr)· Hierdie onvrywillige werkloses beskik nie oor die 

vermoe om 'n daling in die reele loon te bewerkstellig nie en al sou die geldloon en die 

reele loon daal, sal dit nie, soos in die die klassieke benadering, tot verhoogde 

indiensneming aanleiding gee nie. Die vraagkromme word dus regs van punt E met 'n 

stippellyn aangedui. 

Entrepreneurs sal slegs bereid wees om werkloses in diens te neem indien daar 'n 

styging in die effektiewe vraag is: 

entrepreneurs estimate demand and hire labour according to that estimate. If 
firms succeed in getting all the labour they require and sell their output at 
the price they set, all their expectations have been met, and they are (by 
assumption) maximising profits given those expectations. Hence they have 
no reason to change their plans next period; they provide no force for 
change (Chick 1978: 18). 

In die Keynesiaanse wereld is werkloses magteloos om deur eie optrede hulle 

indiensneming deur entrepreneurs te verseker. Hulle kan nie 'n daling in die geldloon 

of reele loon teweeg bring nie en al sou hulle kon, sal dit nie 'n styging in die 

effektiewe vraag veroorsaak nie. Sowel entrepreneurs as werkloses is derhalwe in die 

ysterhand van die effektiewe vraag vasgevang. 

Volgens Keynes (1936) behels die ontleding van werkloosheid gevolglik die 

identifisering van faktore wat veroorsaak dat die vlak van die effektiewe vraag nie by 

die vlak van voile indiensneming is nie. Die identifisering van faktore wat die vrye 

werking van die arbeidsmag belemmer, is derhalwe nie van wesenlike belang in die 

verklaring van onvrywillige werkloosheid nie. 
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3.3 Natuurlike werkloosheidskoersbenadering 

3.3.1 Inleiding 

Die natuurlike werkloosheidskoersbenadering word gekenmerk deur die gedagte dat 

daar outomatiese selfkorrigerende magte op die arbeidsmark teenwoordig is wat op 

die lang termyn verseker dat arbeidsmarkewewig bereik word. Soos in die geval van 

die klassieke behadering, impliseer ewewig in hierdie benadering dat die vraag na 

arbeid gelyk aan die aanbod van arbeid is. Beide die vraag na en aanbod van arbeid is 

'n funksie van die reele loon en indien daar 'n oorskotaanbod of oorskotvraag op die 

arbeidsmark bestaan, word magte ontketen wat deur middel van veranderings in die 

reele loon ewewig bewerkstellig. 

Die natuurlike werkloosheidskoersbenadering herbevestig die klassieke resultate, 

maar dit sou verkeerd wees om die natuurlike werkloosheidskoersbenadering 

eenvoudig gelyk aan die klassieke benadering te stel, aangesien daar onder andere 

verskille ten opsigte van die werking van die arbeidsmark is (Hughes en Perlman 

1984). In hierdie afdeling word drie verskillende interpretasies van die natuurlike 

werkloosheidskoers bespreek en word hierdie benadering met die klassieke en die 

Keynesiaanse benaderings gekontrasteer. 

3.3.2 Friedman se ontleding 

In die vroee sestigerjare is stygende inflasie met dalende werkloosheid in die VSA 

ondervind, terwyl die laat sestigerjare gekenmerk is deur stygende inflasie sander 'n 

vermindering in werkloosheid (Carlin & Soskice 1990). In sy presidens:iele rede voor 

die Amerikaanse Ekonomiese Vereniging in 1967 het Friedman 'n makro-ekonomiese · 

model verskaf waardeur hy beide hierdie verskynsels verklaar. Hierdie presidensiele 

rede is in 1968 gepubliseer en word as een van die invloedrykste artikels in die makro

ekonomie beskou (Blaug 1985: 681). 
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'n Sentrale elment in die verklaring wat Friedman vir stygende inflasie sander 'n 

vermindering in werkloosheid verskaf, is die natuurlike werkloosheidskoers wat hy 

(Friedman 1968: 8) definieer as 

the level that would be ground out by the Walrasian system of general 
equilibrium equations, provided that there is embedded in them the aCtual 
structural characteristics of the labor and commodity markets, including · 
market imperfections, stochastic variability in demands and supplies, the cost 
of gathering information about job vacancies and labour availabilities, the 
cost of mobility, and so on. 

Friedman (1968) herbevestig die teenwoordigheid van selfkorrigerende magte in die 

arbeidsmark wat op die lang termyn ewewig tussen die vraag na en die aanbod van 

arbeid bewerkstellig. Die selfkorrigerende magte is aanpassings in die reele loon wat 

oorskotte of tekorte aan arbeid elimineer (Friedman 1968: 8). Hierdie ewewig word 

as die volle-indiensnemingsewewig beskou en die werkloosheid by hierdie 

ewewigspunt is die natuurlike werkloosheid. Volgens Friedman (1968) is hierdie 

natuurlike werkloosheidskoers nie konstant nie maar verander dit namate die 

markeienskappe verander. Wat die markeienskappe betref, verwys Friedman (1968) 

na mensgemaakte en beleidmakende eienskappe soos minimumlone, die sterkte van 

vakbonde en die beskikbaarheid en toeganklikheid van inligting aangaande 

werkgeleenthede en die arbeidsaanbod. Friedman (1975: 240) wys daarop dat die 

natuurlike werkloosheidskoers 

does not refer to some irreducible minimum of unemployment. It refers 
rather to that rate of unemployment which is consistent with the existing real 
conditions in the labour market. It can be lowered by removing obstacles in 
the labour market. It can be raised by introducing additional obstacles. The 
purpose of the concept is to separate the monetary from the non-monetary 
aspects of the employment situation ... (kursivering in die oorspronklike ). 

As moontlike oorsake vir 'n stygende natuurlike werkloosheidskoers gedurende die 

sewentigerjare in die Verenigde State voer Friedman (1977) aan: dat die toetrede 

van meer vrouens, jeugdiges en deeltydse werkers grater beweeglikheid van die 

arbeidsmag veroorsaak het; dat verhoogde werkloosheidsvoordele en die uitbreiding 

daarvan veroorsaak het dat meer persone dit kon bekostig om langer werkloos te 

wees; en dat persone daardeur aangespoor is om tot die arbeidsmag toe te tree. 
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In sy presidentsrede bespreek Friedman (1968) hoofsaaklik afwykings van die 

natuurlike werkloosheidskoers. Oor werkloosheid laer as die natuurlike 

werkloosheidskoers stel hy (Friedman 1968: 10): 

Because selling prices of products typically respond to an unanticipated rise 
in nominal demand faster than prices of factors of production, real wages 
received have gone down- though real wages anticipated by employees went 
up, since employees implicitly evaluated the wages offered at the earlier 
price level. Indeed, the simultaneous fall ex post in real wages to employers 
~nd rise ex ante in real wages to employees is what enabled employment to 
mcrease. 

In Diagram 3-7 dui punt e op arbeidsmarkewewig en Ne verteenwoordig die vlak van 

indiensneming wanneer werkloosheid by sy natuurlike vlak is. ·om werkloosheid laer 

as die natuurlike werkloosheid te verkry, is dit noodsaaklik dat die reele loon in 'n 

teenoorgestelde rigting vir die verskillende partye beweeg - 'n daling vir die firmas en 

'n styging vir die werkers .. Om hierdie resultaat te verkry, argumenteer Friedman 

(1968) dat die pryse van produkte vinniger styg as die geldloon wat 'n daling in die 

reele loon na (w /P)1 tot gevolg het en is firmas derhalwe bereid om meer arbeid in 

diens te neem. Dit word voorgestel deur 'n beweging van punt e na punt a langs die 

arbeidsvraagkromme (V a)· Arbeid bereken die reele loon op grand van die vroeere 

pryspeil en beskou die styging in die geldloon as 'n styging in die reele loon na (w /P)z. 

Dit word voorgestel deur 'n beweging van punt e na punt b langs die 

arbeidaanbodkromme (Aa)· In hierdie geval is die afwyking wat vanaf die natuurlike 

werkloosheidskoers plaasvind die gevolg van die verkeerde verwagtings wat werkers 

oor bulle toepaslike reele loon het. 



57 

w/P 

~ I :::.~ (w P) 1 
<:.1 
~ 

0 Ne N1 N 
Indiensneming 

Diagram 3-7 Afwykings vanaf die natuurlike werkloosheidskoers. Ne 
verteenwoordig die vlak van indiensneming wanneer werkloosheid by sy 
natuurlike vlak is. 'n Laer werkloosheidskoers as die natuurlike 
werkloosheidskoers soos by N1 , word verkry indien werkers 
veronderstel dat die reele loon (w/P)2 is, terwyl firmas 
terselfd~tyd veronderstel dat die reele loon (w/P) 1 is. 

Volgens Garrison (1984) bet Friedman tussen 1968 en 1972 van mening verander oor 

die spoed van verandering in die pryse van produkte teenoor die lone wat die 

noodsaaklike daling in die reele loon teweeg gebring het. Oor die motivering vir 

firmas om meer arbeid in diens te neem in die afwesigheid van pryse \'{at vinniger as · 

lone styg, skryf Friedman (1975: 20-21): 

They will initially interpret a rise in the demand for and price of their 
product as a rise in its relative price and as implying a fall in the real wage 
rate they must pay measured in terms of their product. They will therefore 
be willing to hire more labour (move down their demand curve). 

Die uitkoms van die afwyking vanaf die natuurlike werkloosheidskoers is volgens 

Friedman (1968) die gevolg van verkeerde verwagtings deur beide firmas en werkers. 

Hierdie afwyking vanaf die natuurlike werkloosheidskoers is .egter 'n 

korttermynversh.')'nsel aangesien "as time passes, both employers and employees come 

to recognise that prices in general are rising ... As a result, they raise' their estimate of 

the anticipated rate of inflation ... " (Friedman 1975: 21). Daar word derhalwe 

teruggekeer na die natuurlike werkloosheidskoers. Hierdie begrip, die natuurlike 

werkloosheidskoers, en die aanpassingsproses terug na ewewig, vorm ook die 
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grondslag van die afleiding van die vertikale Phillipskromme en is 'n herbevestiging 

van die neutraliteit van geld op die lang termyn. 

3.3.3 Phelps se ontleding 

Volgens Phelps (1972: 43) is die werkloosheidskoers natuurlik 

in the sense that it emerges from inescapable economic frictions and is thus 
not the artifact of some convention in monetary management. However, the 
actual unemployment rate is not implied to be bound to the natural level: 
Disequilibrating policies are always open to the fiscal and monetary 
authorities. Furthermore, the natural rate may vary over time and may be 
altered by governmental measures to change the structure of labor markets. 

Phelps (1972) ontleed hoofsaaklik die invloed wat die beskikbaarheid van inligting op 

die bepaling van die natuurlike werkloosheidskoers het. Onder die opskrif 

informasiewerkloosheid onderskei Phelps (1972) tussen spekulatiewe werkloosheid, 

wagwerkloosheid en soektogwerkloosheid en voer aan dat "a considerable volume of 

search-unemployment is the normal (normal, not necessarily optimal) accompaniment 

of a dynamic economy, even when the labour market is in equilibrium, when 

aggregate demand is neither high nor low" (Phelps 1972: 13). 

Die soektoggedrag van arbeid word beinvloed deur die feit dat werkgewers en 

werkloses nie oar volledige inligting aangaande bestaande werkgeleenthede, lone, 

vereiste vaardighede, beskikbaarheid van arbeid, en dies meer, beskik nie. Daar is 

oak nie 'n sentrale agent ('n Walrasiaanse afslaer) wat oar hierdie inligting beskik en 

dit kosteloos beskikbaar stel nie. Werkgewers en werkers moet derhalwe 'n soektog 

onderneem om hierdie inligting te bekom, en die verklaring vir werkloosheid word 

dan hoofsaaklik in hierdie soektogproses, en by die besluit of daar deelgeneem gaan 

word al dan nie, gevind. 

Werkloses het 'n reserweloon wat bepaal of hulle gaan deelneem en of hulle 'n 

werksaanbod sal aanvaar. Indien die aangebode loon hoer as die reserweloon is, word 

die werksaanbod aanvaar en die soektog gestaak. Indien die aangebode loon egter 

laer as die reserweloon is, word die aanbod verwerp en die soektog voortgesit. Gegee 

'n bepaalde loonverspreiding waarmee die werklose bekend is, word die reserweloon 

op so 'n wyse bepaal dat dit die grenskoste van verdere soektog gelyk aan die 

grensvoordeel van verdere soektog stel. Faktore wat die grenskoste van werksoek 
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verlaag en die grensvoordeel van werksoek verhoog, veroorsaak dat die reserweloon 

styg, die soektogtermyn verleng en die natuurlike werkloosheidskoers styg. 

Die aanwesigheid van werkloosheidsvoordele verlaag die grenskoste van werksoek en 

word derhalwe as 'n belangrike determinant van die natuurlike werkloosheidskoers 

beskou. Ander faktore wat 'n rol speel, is die arbeidsmagsamestelling, werkers se 

houding ten opsigte van risiko en die verwagte werkstermyn (Phelps 1972, Carline et 

a/1985, Knight 1987). 

Die werkloosheid wat uit die soektog na werk ontstaan, is nie no6dwendig oneffektief 

en onwenslik nie. Hutt (1939: 60) het byvoorbeeld g~stel dat: 

actively searching, the situation is that he is really investing in himself by 
working op his own account without immediate numeration. He is 
prospecting ... He judges that the search for a better opening is worth the risk 
of immediately foregone income. 

Afwykings van die natuurlike werkloosheidskoers word verklaar aan die hand van 

verkeerde verwagtings oor die toepaslike reele loon. Dit kan die gevolg wees van 

verkeerde verwagtings oor die toekomstige pryspeil of van die loonverspreiding 

waarop die reserweloon bereken word (Phelps 1972, 1990; Carline et a/1985; Knight 

1987). 

Afwykings van die natuurlike werkloosheidskoers kan plaasvind: i) indien 

werksoekers die toekomstige pryspeil oorskat, maar werkgewers die korrekte pryspeil 

in gedagte het - in hierdie geval is die aangebode reele loon te laag vir sommige 

persone en besluit hulle om die werksaanbod te verwerp en die soektogtermyn te 

verleng; ii) indien 'n algehele daling in die lone deur sommige werkers as slegs op 

hulle van toepassing beskou word- gevolglik bedank hulle hul werk en neem aan die 

soektogproses deel; iii) indien werksoekers se verwagtings oor die loon waarop hulle 

kan aanspraak maak onrealisties hoog is; en iv) indien werkgewers oor verkeerde 

inligting en verwagtings beskik. Hierdie afwykings van die natuurlike 

werkloosheidskoers sal voortduur totdat die korrekteinligting verkry is en die nodige 

aanpassings in verwagtings gemaak is (Phelps 1972; Carline et a/1985; Knight 1987). 

Phelps (1972) voer egter ook aan dat soektogwerkloosheid nie 'n volledige verklaring 

vir die vlak van natuurlike werkloosheid bied Qie. Daar bestaan ook sekere 

eksternaliteite wat die maksimeringsgedrag van indiwidue bei:nvloed en derhalwe kan 
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die gedrag van indiwidue nie net op grand van die maksirnering van verhruik oar 'n 

leeftyd ontleed word nie, maar moet dit hinne 'n hepaalde sosiale konteks plaasvind. 

Eksternaliteite wat deur Phelps (1972) gei:dentifiseer word en moontlik kan hydra tot 

'n verhoogde natuurlike werkloosheidskoers, sluit in diskriminasie, minimumlone, 

wrywings wat indiwiduele loonstarheid veroorsaak, heweeglikheid van arheid, 

vakhonde en werksondervinding. 

3.3.4 Knight se ontleding 

Knight (1987) definieer die natuurlike werkloosheidskoers as daardie punt waar die 

hoeveelheid vakante paste gelyk aan die hoeveelheid werkloosheid is en identifiseer 

drie kritieke faktore wat die natuurlike werkloosheidskoers sal hei:nvloed. Hierdie 

faktore is die waarskynlikheid dat 'n werksaanhod aanvaar sal word, die 

waarskynlikheid dat 'n werksaanhieding gemaak sal word en die invloei na die 

werkloosheidspoel. 

Indien die aanvaardingswaarskynlikheid verlaag, lei dit ceteris paribus tot 'n verhoging 

in die natuurlike werkloosheidskoers. Faktore wat die koste van werksoektog of die 

koste verhonde aan werkloos wees verminder, verlaag die aanvaardings

waarskynlikheid en verhoog sodoende die natuurlike werkloosheidskoers. Faktore 

wat moontlik tot so 'n verlaging kan hydra, word deur Knight ( 1987) as 

werkloosheidsvoordele, afbetalingspakkette en direkte en indirekte helastings 

gei:dentifiseer. 

Verhoogde werkloosheidsvoordele of die lakser toepassing daarvan verhoog die 

reserweloon vir indiwidue deurdat dit die werksoekkoste verlaag (die verlies aan 

inkomste verminder) en die waarde van vrye tyd verhoog. Volgens Knight (1987) het 

afbetalingspakkette 'n moontlike negatiewe invloed op die aanvaardings

waarskynlikheid weens die inkomeffek op vrye tyd. Hierdie invloed hehoort egter nie 

noemenswaardig te wees nie aangesien dit nie die relatiewe koste van vrye tyd, werk 

en soektog verander nie. 

Direkte en indirekte belasting kan oak die aanvaardingswaarskynlikheid verlaag 

deurdat dit 'n wig tussen die grensproduk van arbeid en die verhruiksloon (die mi

helastingloon wat deur arheid verdien word) indryf. Dit kan moontlik tot gevolg he 
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dat die reserweloon verhoog en derhalwe die aanvaardingswaarskynlikheid verlaag en 

die natuurlike werkloosheidskoers laat styg. In die geval waar vakbonde deur middel 

van hulle monopoliemag 'n styging in die reele loon veroorsaak, word die reserweloon 

verhoog en sodoende daal die aanvaardingswaarskynlikheid en styg die natuurlike 

werkloosheidskoers. 

Wat die waarskynlikheid van 'n werksaanbieding betref, argumenteer Knight (1987) 

dat 'n styging in indiensnemingstandaarde en 'n volgehoue daling in die vlak van 

produksie 'n negatiewe invloed op die waarskynlikheid van 'n werksaanbieding 

uitoefen, en sodoende word die natuurlike werkloosheidskoers verhoog. 

Die indiensnemingstandaarde word bei:nvloed deur die verlangde samestelling van 

arbeidsure en persone, werkywer en tegnologiese veranderings. 

Indiensnemingstandaarde verhoog indien die ondernemings meer arbeidsure as 

persone verkies. Faktore wat hierdie keuse kan bei'nvloed, is -die lengte van die 

werkweek, oortydbetaling, vaste arbeidskoste en afdankingskoste (Knight 1987). 

'n Volgehoue daling in die vlak van produksie gee daartoe aanleiding dat persone 

sekere vaardighede verloor en dat dit die persepsie by werkgewers kweek dat hierdie 

persone nie indiensneembaar is nie. Dit veroorsaak dat die waarskynlikheid dat 'n 

werksaanbieding gemaak sal word, verminder. 

Wat die invloeiwaarskynlikheid betref, voer Knight (1987) aan dat dit hoofsaaklik 

bepaal word deur afdankings, bedankings en 'n toename in die arbeidsmag. Die 

werkloosheidsvoordele het ook 'n impak op die invloeiwaarskynlikheid aangesien 

verhoogde werkloosheidsvoordele 'n positiewe impak op bedankings uitoefen en 

derhalwe die invloei na die werkloosheidspoel verhoog. 'n Styging in die arbeidsmag 

kan ook tot 'n styging in die natuurlike werkloosheidskoers aanleiding gee indien 

aangeneem word dat hierdie styging in die arbeidsmag nie 'n verskuiwing van die 

totale-aanbodkromme behels nie. 

3.3.5 Onvrywillige werkloosheid en die natuurlike werkloosheidskoersbenadering 

Volgens Phelps (1972) voldoen die verskillende vorme van informasiewerkloosheid 

aan die essensiele operasionele eienskappe wat Keynes aan onvrywillige werkloosheid 
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stel, naamlik dat 'n styging in die totale vraag 'n styging in die indiensneming 

veroorsaak sander dat die reele loon s~yg. Volgens Phelps (1972) veronderstel 

Keynes dan oak dat wrywingswerkloosheid konstant bly indien die totale vraag styg, 

terwyl die ontleding van informasiewerkloosheid aantoon dat 'n styging in die totale 

vraag hierdie werkloosheid verminder. 

In die ontleding van Knight (1987) kan onvrywillige werkloosheid onstaan indien 

persone oar 'n hoe aanvaardingswaarskynlikheid beskik maar die waarskynlikheid dat 

'n werksaanbieding gemaakword nul is. Hierdie persone word deur Knight (1987) as 

struktureel werkloos geklassifiseer en sal werkloos wees selfs al is werkloosheid by die 

natuurlike werkloosheidsvlak. 

In die bostaande besprekings van die afwykings van die natuurlike werkloosheidskoers 

word daar hoofsaaklik van aanpasbare verwagtings gebruik gemaak. Aanpasbare 

verwagtings beteken dat ekonomiese agente hulle verwagtings op grand van 

ondervinding en vorige gebeure aanpas. In hierdie aanpassingsproses word daar 

minder waarde aan gebeure verder terug in die verlede gegee. 'n Formele 

uiteensetting van die vooruitskatting van die pryspeil op grand van aanpasbare 

verwagtings kan as volg uiteengesit word. 

pet is die verwagte pryspeil vir die volgende periode wat berus op die verwagte 

pryspeil vir die huidige periode (Pet_1) plus 'n breukdeel van die mate waarin hierdie 

verwagting verkeerd was (@(Pt_1 - pet_1)). 

Volgens die rasionele verwagtingshipotese word daar in die vooruitskatting van 

veranderlikes nie net van ondervinding, soos in die geval van aanpasbare verwagtings, 

_ gebruik gemaak nie, maar oak van huidige beskikbare en relevante data wat op 'n 

doeltreffende wyse verwerk word. Agente beskik nie oar volmaakte inligting nie en 

derhalwe is daar nie perfekte vooruitskattings nie. Rasionele verwagtings sluit oak 

die moontlikheid van sistematiese foute uit, aangesien dit deur 'n proses van leer-uit

die-verlede uitgeskakel word. Volgens Shaw (1984: 50-51) is hierdie resultaat nie 

afhanklik van die formele en gedetailleerde kennis waaroor agente van die ekonomie 

beskik nie: "all that is being claimed is that consciously or otherwise individuals will 
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begin to predict the consequences of a given change in the light of their past observed 

experiences and in so doing they will begin to eliminate systematic expectational 

errors". Grondliggend aan die rasionele verwagtingshipotese is dat daar 'n bepaalde 

geordende reelmatigheid in die ekonomie bestaan en dat agente mettertyd hierdie 

geordende reelmatighede sal ontdek en die invloed van huidige gebeure op die 

veranderlikes korrek sal kan voorspel. 

Die verbinding van rasionele verwagtings met die natuurlike werkloosheidskoers

begrip hou volgens Lindbeck en Snower (1988: 27-28) die volgende implikasies vir die 

ontleding van werkloosheid in: 

Whatever the expectational errors are that generate unemployment (in 
accordance with the natural-rate hypothesis), they must be unpredictable (in 
accordance with the rational expectation hypothesis). Consequently, all 
unemployment is not only voluntary ex ante, but also quite transient: it can 
only last as long as the unpredictable errors (and their repercussions) do. 

Hierdie verbinding van die natuurlike werkloosheidskoers en rasionele verwagtings 

vorm die basis van die nuwe klassieke benadering wat deur persone soos Lucas, 

Sargent en Barra gevolg word. 

3.3.6 Verskil met klassieke en Keynesiaanse benaderings 

Knight (1987) voer aan dat die natuurlike werkloosheidskoersbenadering, m 

teenstelling met die klassieke benadering, die interaksie tussen markte in aanmerking 

neem, op die belangrikheid van onvolledige inligting, onsekerheid en die aanpassings 

van verwagtings klem le, en die invloed van verwagte toekomstige gebeure in ag neem. 

Volgens Hughes en Perlman (1984) verskil die natuurlike werkloosheidskoers

benadering van die klassieke benadering deurdat die soektog na werk in 

eersgenoemde as 'n versperring vir die aanpasbaarheid van lone beskou word. Oor 

hierdie aangeleentheid skryf Hughes en Perlman (1984: 63-64): 

while the classicists see no barriers to workers accepting a lower real wages 
to restore full employment, except for market imperfections, or perhaps 
Keynesian 'worker obstinacy', the microeconomists argue that the reluctance 
of many workers to accept the going wage is the natural consequence of two 
factors. The first is the paucity of information on the (changed) real wages 
that will employ them; the second is their utility-maximising search for 
higher-paying work. 
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In 'n bespreking van die makroekonomie van Keynes, skryf Phelps (1990: 2) die 

volgende oor die werking van die arbeidsmark: 

the labour market is not generally able to adjust rapidly and dependably so as 
to maintain the normal volume of employment, not because of any slow
workingness in the wage-setting machinery - wages may be quite flexible - but 
because the participants in that market cannot assess every shift in business 
or financial opinion that occurs nor the scale of the wage adjustment that 
each such shift requires. 

Volgens Trevithick (1992) het Keynes se ontleding juis betrekking op 'n volmaak 

mededingende mark; derhalwe kan die oorsake en/ of die voortsetting van 

werkloosheid nie toegeskryf word aan die teenwoordigheid van versperrings in die 

arbeidsmark nie. In 'n entrepreneursekonomie is die ontstaan en voortsetting van 

werkloosheid die gevolg van 'n tekort aan effektiewe vraag en nie van belemmerings 

wat arbeidsmarkewewig verhoed nie. 

Verder voer Trevithick (1992) aan dat die verskil tussen die Keynesiaanse benadering 

en die van Friedman daarin gelee is dat laasgenoemde veronderstel dat 'n 

verandering in die reele loon deur middel van 'n verandering in die geldloon 

bewerkstellig kan word. In die Keynesiaanse benadering beskik werkers en 

werkgewers, volgens Trevithick (1992), selfs onder toestande van volmaakte 

mededinging, nie oor die vermoe om 'n direkte invloed op die vlak van die reele loon 

uit te oefen nie. Trevithick (1992) beskou ook die ontleding van Friedman meer in 

lyn met die van Pigou as die van Walras en stel die vraag of die klassieke teorie, 

waaronder Friedman se ontleding geklassifiseer word, skuldig daaraan is dat die 

werking van die geldekonomie met die van 'n ruilekonomie verwar word. Die vraag is 

dus of die natuurlike werkloosheidskoersbenadering 'n kooperatiewe ekonomie 

eerder as 'n entrepreneursekonomie ontleed. 

3.4 Nie-versnellende-inflasie-werkloosheidskoersbenadering (Nairn) 

3.4.1 Inleiding 

Die Nairu-benadering ("non-accelerating inflation rate of unemployment") is veral 

deur Richard Layard en Stephen Nickell van die Centre for Labour Economics van 

die London School of Economics, gebruik om die toenemende werkloosheid wat 

gedurende die laat sewentigerjare en vroee tagtigerjare in Europa ondervind is, te 
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verklaar. Layard en Nickell (1987: 121) beskryf die debat oor werkloosheid in 

Europa op daardie tydstip as 

a fruitless debate ... as to whether current unemployment is 'classical' or 
'Keynesian'. According to the 'classical' view, unemployment is too high 
because real wages are too high. According to the 'Keynesian' view, real 
wages are not binding, and unemployment is high because the product 
market does not clear - with prices too high relative to nominal demand. 

Hulle stel die volgende alternatief voor: 

It is much more reasonable to think of prices as being set by imperfectly 
competitive firms, existing prices being the best they can think of, given the 
demand they face. In this context firms' demand for labour will depend on 
both the real product wage and the level of aggregate demand (1987: 121). 

Die grondslag van die Nairu-benadering le in die hipotese van Friedman dat daar 'n 

werkloosheidskoers, die natuurlike werkloosheidskoers, in die ekonomie bestaan waar 

n6g 'n versnelling n6g 'n daling in die inflasiekoers plaasvind. Die Nairu-benadering 

verskil egter van die natuurlike werkloosheidskoersbenadering en ook van die 

klassieke e:q die Keynesiaanse benadering. In hierdie afdeling word 'n uiteensetting 

van die Nairu-benadering van Layard en Nickell verskaf, en dit word gekontrasteer 

met die Keynesiaanse en natuurlike werkloosheidskoersbenaderings. 

3A.2 Die Nairu-benaderirig 

Volgens die Nairu-benadering vind 'n versnelling in die inflasiekoers plaas indien die 

geteikende reele lone (wat in geldterme gemeet word) hoer as die bekostigbare reele 

loon is. Die veronderstelling is dat die monetere owerheid 'n styging in die 

geldvoorraad toelaat om die hoer geldlone te akkommodeer. Die versnelling in die 

inflasiekoers dien dan as ewewigskeppende meganisme om die geteikende reele loon 

met die bekostigbare ieele loon te versoen. Indien die versnelling in die inflasiekoers 

egter vir beleidmakers onaanvaarbaar is, word hoer werkloosheid deur middel van 'n 

dempende vraagbeleid geskep. Hierdie boer werkloosheid dien dan as 

dissiplinerende meganisme om die geteikende reele loon van arbeid in lyn met die 

bekostigbare reele loon te bring. In haar klassifikasie van die werkloosheidsdebat 

verwys Muysken (1988: 22) na hierdie vorm van werkloosheid as "discipline 

unemployment" wat sy beskryf as "the unemployment neccesary to discipline workers 

to set a feasible target rate of real wages". 

Die hoeveelheid indiensneming wat plaasvind, is 'n funksie van die totale vraag. Teen 

'n gegewe Nairu bestaan daar wat Layard en Nickell (1985) 'n "natural level of 
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demand" noem, wat nie noodwendig gelyk aan die volle-indiensnemingsvraag is nie. 

lndien die natuurlike totale vraag laer is as die totale vraag wat genoodsaak word om 
. I 

volle-indiensneming daar te stel, moet 'n uitbreiding van die totale vraag plaasvind. 

Daar bestaan egter beperkings op hierdie uitbreiding van die totale vraag. 

Die basiese opvatting van die Nairu-benadering kan kortliks met behulp van Diagram 

3-8 uiteengesit word: 

w/P 
Grw 

= ~ 

-
Prw 

0 Ne Nf N 

Indiensneming 

Diagram 3-8 Indiensneming in die Nairu-benadering. Die Nairu is 
daardie vlak van indiensneming waar die geteikende reele loon (Grw) 
gelyk aan.die bekostigbare reele loon (Prw) is. In die bostaande 
diagram is dit by 'n indiensnemingsvlak van Ne. 'n Versnelling in 
die inflasiekoers vind plaas indien indiensneming hoer as die Nairu 
is. Die vlak van valle indiensneming word voorgestel deur Nf 

Die reele loon (geteikende reele loonkromme- Grw) wat deur arbeid bereikwil word, 

word as 'n positiewe funksie van die vlak van indiensneming beskou (kyk 3.4.2 

hieronder), terwyl die reele loon w~t deur die ekonomie bekostig kan word (die 

prysgedetermineerde reele loon of bekostigbare reele loon- Prw) onafhanklik van die 

vlak van indiensneming is (kyk 3.4.3 hieronder). Die Nairu is daardie vlak van 

indiensneming waar die geteikende reele loon gelyk aan die bekostigbare reele loon is 

- in Diagram 3-8 is dit by 'n indiensneniingsvlak Ne wat laer as die volle

indiensnemingsvlak N f is. Die vlak van indiensneming word deur die to tale vraag 

bepaal en die natuurlike totale vraag is die totale vraag wat 'n indiens~eming van Ne 

daarstel. 
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Die hoeveelheid werkloosheid teenwoordig by 'n indiensnemingsvlak Ne word 

verklaar aan die hand van faktore wat die bepaalde Nairu daarstel en is gelee in die 

Grw- en Prw-funksies. Indien daar vir 'n gegewe Grw-funksie 'n vermindering in die 

bekostigbare reele loon is, ( dit wil se indien die Prw-kromme afwaarts verskuif), styg 

die Nairu. Grater werkloosheid word derhalwe genoodsaak om te verhoed dat 'n 

versnelling in die inflasiekoers plaasvind. 

Indien daar teen elke indiensnemingspeil hoer reele lone bereik wil word, verskuif 

die Grw-funksie opwaarts en 'n styging in die Nairu vind plaas. Weer eens is hoer 

werkloosheid noodsaaklik om te verhoed dat daar 'n versnelling in die inflasiekoers 

plaasvind. 

Werkloosheid hoer as die werkloosheid by die Nairu (links van punt Ne) word 

verklaar aan die hand van 'n dempende vraagbeleid ten einde 'n daling in die 

inflasiekoers te bewerkstellig. Werkloosheid laer as die Nairu word op sy beurt 

verklaar aan die hand van 'n ekspansionistiese makro-ekonomiese beleid wat ten doel 

het om volle-indiensneming daar te· stel en tot gevolg het dat daar 'n versnelling in die 

inflasiekoers plaasvind. 

3.4.3 Geteikende reele loon (Grw) 

Daar is 'n positiewe verwantskap tussen die geteikende reele loon en die vlak van 

indiensneming (kyk Diagram 3-8). Hierdie positiewe verwantskap kan toegeskryf 

word aan die invloed van werkloosheid op die loon wat vakbonde beding (wat 

geldlone instel om ;n geteikende reele loon te bereik). Heelwat skrywers het al in die 

verlede op hierdie positiewe verwantskap tussen die lone en die vlak van 

indiensneming kommentaar gelewer. 

Volgens Karl Marx (1976: 790) word werkloosheid in die kapitalistiese stelsel gebruik 

om die organisatoriese vermoe van arbeid te ondermyn ten einde die eise vir beter 

werksomstandighede en lone in toom te hou: 

Taking them as a whole, the general movements of wages are exclusively 
regulated by the expansion and the contraction of the industrial reserve 
army, and this in turn corresponds to the periodic alternations of the 
industrial cycle. 

Volgens Sawyer (1982), 'n navolger van Kalecki is die geldloondoelwit van vakbonde 

'n funksie van die huidige geldlone, die verwagte pryspeil, die bereiking van 'n 

' 
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geteikende reele loon en die relatiewe loonposisie van hul werkers. Die geteikende 

reele loon is op sy beurt 'n funksie van die normatiewe en anomiese druk in 'n 

samelewing. Normatiewe druk verwys na die sosiale norme wat ten opsigte van 'n 

geregverdigde loon en die relatiewe loonposisie van werkers geld, en die anomiese 

druk na die ekonomiese faktore waarvan die werkloosheidskoers een faktor is. 

Hieroor skryf Sawyer (1982: 109): 

The achievement of the money wage objective will depend on the extent to 
which the union is able and willing to push its claim, and the willingness or 
otherwise of firms to concede the wage increases... The extent to which 
unions presses its claim (including taking strike action) may be heavily 
conditioned by the state of the labour market, which we will proxy by the 
level of unemployment. 

Volgens die nutsmaksimeringsmodelle poog vakbonde om die nut van hulle lede te 

maksimeer en word die omvang van werkloosheid via die geleentheidsloon 

("reservation wage" of "outside wage") bei:nvloed (kyk hoofstuk 4). Die 

gdeentheidsloon word beskou as 'n funksie van die waarskynlikheid om 'n werk te kry 

en van die vergoeding verbonde aan die werk. Hoe laer die werkloosheid (hoe hoer 

die indiensneming), hoe grater is die waarskynlikheid om 'n ander werk te kry en hoe· 

hoer is die geleentheidsloon en derhalwe die vakbonde se loon. 

3.4.4 Bekostigbare reele loon (Prw) 

Die rasionaal vir die gedagte dat die bekostigbare reele loon, oak genoem die 

prysgedetermineerde reele loon, nie 'n funksie van die vlak van indiensneming is nie, 

is gelee· in die prysbepalingsgedrag van onvolmaak mededingende firmas. Alhoewel 

daar nie ooreenstemming bestaan oar die wyse waarop pryse onder toestande van 

onvolmaakte mededinging bepaal word nie, dui empiriese bewyse daarop dat 

veranderings in die totale vraag nie veel invloed op pryse het nie (Coutts et al 1978; 

Tobin 1972; en Bils 1987) en dat die reele loon eerder pro-siklies (alhoewel statisties 

onbeduidend) as anti-siklies beweeg. Oar die invloed van veranderings in die vraag 

. na arbeid op die reele loon en indiensneming, bespreek McDonald en Solow (1981: 

896) die vraag " why fluctuations in the demand for labor should so often lead to large 

changes in employment and small, unsystematic, changes in the real wage". 
I 

Ter verduideliking van hierdie empiriese bewyse dat veranderings in die totale vraag 

nie veel invloed op pryse het nie, maar eerder hoeveelhede bei:nvloed, word 

aangevoer: i) dat die winsgrens daal in die geval waar pryse op 'n grenskostebasis 
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bereken word, en die grenskoste 'n stygende verloop het; ii) dat die grenskoste en die 

winsgrens konstant is; en iii) dat pryse op 'n normale koste-plus winsbasis bereken 

word (Carlin & Soskice 1990). 

Van die redes wat aangevoer word waarom winsmarges daal indien die totale vraag 

toeneem, is: i) dat firmas 'n insentief het om deur middel van dalende winsmarges die 

lojaliteit van nuwe kliente te werf (Bils 1989); ii) dat die graad van samespanning 

tussen onvolmaak-mededingende firmas daal (Rotemberg & Saloner 1986); en iii) dat 

meer verskillende goedere geproduseer word wat tot 'n verhoogde substitusie lei. 

Die konstante grenskoste kan toegeskryf word aan die bestaan van 'n 

oorskotkapasiteit waaroor firmas beskik, deels om nuwe toetreders af te skrik, en aan 

die feit dat firmas bereid is om 'n toename in produksie met 'n eweredige toename in 

indiensneming te lewer (Dixit 1980; Fundenberg & Tirole 1983). 

Oor prysbepaling op grand van die koste-plus winsbasis skryf Okun (1981: 153): 

The setting of prices by marking up costs is a good first approximation to 
actually observed behaviour in most areas of industry, trade and 
transportation. Firms not only behave that way but also condition their 
customers to expect them to behave that way. It is easy for anyone to 
understand that cost increases can force the firm to break the continuity of 
its offer ... Price increases that are based on cost increases are 'fair', while 
those based on demand increases often are viewed as unfair. 

Indien pryse op 'n normale koste-plus winsbasis bereken word, met arbeid as die 

enigste veranderlike koste, kan die prysvergelyking as volg weergegee word (Carlin & 

Soskice 1990): 

P = mP + wjLP ...... : .......................... (!) 

waar P die pryspeil is, m = @ /( 1 + @), met @ die toeslag op koste wat as konstant 

aanvaar word, w die geldloon en LP die gemiddelde arbeidsproduktiwiteit, wat ook 

konstant is. 

Vergelyking 1 se met ander woorde dat prys = wins per eenheid + arbeidskoste per 

eenheid 

Deur beide kante van vergelyking (1) met Pte deel en met LP te vermenigvuldig en te 

herrangskik, word die volgende vergelyking verkry: 



70 

LP = mLP + w/P ............................ (2) 

wat daarop dui dat uitset per wetker = reele wins per werk~r + reele loon per 

werker. 

Die bekostigbare reele loon kan derhalwe soos volg weergegee word: 

w/P = LP(1-m) ............................. (3) 

Volgens vergelyking (3) het 'n verandering in die totale vraag geen invloed op die prys 

nie. Die prys sal styg as die geldlone en winsmarges styg en/of die 

arbeidsproduktiwiteit afneem. Die waarde van die bekostigbare reele loon word deur 

die produktiwiteit en die winsgrens bepaal en arbeid kan nie deur middel van hoer 

geldlone 'n styging in die reele loon bewerkstellig nie. 

3.4.5 Werkloosheid en die Nairu-benadering 

Werkloosheid word verklaar deur faktore wat tot 'n bepaalde Nairu aanleiding gee, 

asook deur afwykings van 'n bepaalde Nairu. 

'n Verhoging in die Nairu impliseer 'n verhoging in die hoeveelheid werkloosheid wat 

genoodsaak word om die geteikende reele loon en die beskostigbare reele loon met 

mekaar te versoen. 'n Verhoging in die Nairu kan plaasvind indien die invloed wat 

werkloses op die loon deur vakbonde beding, afneem. In hierdie geval verskuif die 

Grw-kromme in Diagram 3-8 opwaarts en hoer werkloosheid word genoodsaak om te 

verhoed dat daar 'n versnelling in die inflasiekoers plaasvind (Layard & Nickell 1985, 

1986, 1991; Carlin & Soskice 1990). 

Hierdie invloed van werkloses op die loon wat vakbonde beding, kan verswak word 

indien werkloosheidsvoordele verhoog en toegang tot die verkryging daarvan 

vergemaklik word. Volgens die nutsmaksimerende vakbondmodelle styg die 

geleentheidsloon en teen elke indiensnemingspeil beding vakbonde 'n hoer reele loon. 

Die militantheid en die vermoe van vakbonde om 'n staking te kan beskostig, verswak 

ook hierdie invloed van werkloses op die loon. Militanter vakbonde is minder 

sensitief vir die koste verbonde aan werkloosheid en dring gevolglik op hoer reele 
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lone aan. Die vermoe van vakbonde om 'n staking te kan bekostig, teenoor die van 

die firma, bepaal die bedingingsposisie van die vakbond. Faktore soos die werkloos

heidsvoordele, die werkloosheidskoers, die pryselastisteit en die produksie-elastisiteit 

van indiensneming bei:nvloed die relatiewe bedingingsposisie van die partye. Hoe 

grater hierdie relatiewe bedingingsposisie van die vakbond om 'n staking te kan 

bekostig, hoe hoer is die reele loon. Vakbonde se bedingingsposisie word ook 

verstewig deur arbeidswetgewing wat dit vir werkgewers moeiliker en duurder maak 

om werkers af te dank. Werkgewers is dus ook versigtiger om mense in diens te neem. 

(Layard & Nickell1985, 1986, 1991; Carlin & Soskice 1990). 

Die vaardigheid van werkloses is ook 'n belangrike determinant van die vermoe 

waaroor werkloses beskik om 'n invloed op die geteikende reele loon uit te oefen. 

Indien werkloses nie oor die nodige vaardighede beskik wat deur bestaande 

werkgeleenthede vereis word nie, word bulle nie as plaasvervangers vir werkers 

beskou nie. Hulle is dus nie doeltreffende mededingers nie en oefen derhalwe 'n 

kleiner invloed op die lone uit. Hoe meer langtermynwerkloses deel van die totale 

hoeveelheid werkloses uitmaak, ·hoe kleiner is die vermoe van werkloses om die 

geteikende reele loon te bei:nvloed. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat die 

invloed wat 'n werklose op lone het mettertyd verminder, onder andere weens die 

geleidelike aftakeling van vaardighede en die persepsie van werkgewers dat 

langtermynwerkloses nie betroubare werkers is nie. Die invloed van die 

langtermynwerkloses het tot gevolg dat indien werkloosheid lank genoeg hoer as die 

Nairu bly, dit die Nairu verhoog. Werkloosheid wat nou ondervind word, word dan 'n 

funksie van die werkloosheid van die verlede, die sogenaamde "hysteresis"-effek 

(Layard & Nickell 1991; Lindbeck & Snower 1988). Hierdie teenwoordigheid van die 

"hysteresis"-effek het belangrike implikasies vir die makro-ekonomiese beleid 

aangesien veranderings in die totale vraag moontlik tot veranderings in die Nairu kan 

lei 

'n Grater verskil tussen die reele loonkoste vir die firma en die reele loon wat werkers 

huistoe neem (die sogenaamde reele verbruiksloon ), sal die Grw-kromme opwaarts 

verskuif. Die wig tussen die reele loonkoste en die reele verbruiksloon word deur die 

inkomstebelastingkoers en deur werkgewers se bydraes tot bestaansbeveiliging 

bei:nvloed. Volgens Carlin en Soskice (1990) kan die reele verbruiksloon (RVL) 

uitgedruk word as: 
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waar ty die inkomstebelastingkoers verteenwoordig en see die bydraes tot 

bestaansbeveiliging. Indien die inkomstebelastingkoers enjof die bydraes tot 

bestaansbeveiliging verhoog, verminder die reele verbruiksloon. Hierdie verlaging in 

die reele verbruiksloon dien as aansporing vir vakbonde om vir 'n gegewe 

indiensnemingsvlak hoer reele lone te beding. Die Grw-kromme in Diagram 3-8 

verskuif opwaarts en 'n hoer Nairu kom tot stand (Carlin & Soskice 1990). 

In 'n oop ekonomie kan die reele verbruiksloon oak verlaag word indien die prys van 

ingevoerde goedere toeneem. Dit gee eweneens aanleiding tot verhoogde lone, 'n 

opwaartse verskuiwing van die die Grw-kromme en 'n hoer Nairu (Layard & Nickell 

1986). 

Indien die bekostigbare reele loon verlaag, verskuif die Prw-kromme in Diagram 3-8 

· afwaarts en 'n hoer Nairu kom tot stand. Die bekostigbare reele loon is daardie deel 

van die produk wat aan die werker uitbetaal word as sy jhaar vergoeding (die reele 

loon) (Carlin & Soskice 1990)~ Indien ander deelnemers in die ekonomie op 'n grater 

gedeelte van die reele produksie aanspraak het, verminder die reele loon wat vir 

arbeid beskikbaar is en daal die bekostigbare reele loon. Die daling. in die 

bekostigbare reele loon kan veroorsaak word deur verhoogde winsmarges van die 

entrepreneurs, 'n styging in die reele koste van invoere waar die buitelandse sektor 

dan op 'n grater gedeelte aanspraak maak, 'n styging in die indirekte belasting en in 

werkgewers se bydrae tot bestaansbeveiliging. Laasgenoemde twee dui op 'n grater 

aanspraak deur die owerheid. 'n Daling in die produktiwiteit kan oak beteken dat 

daar minder vir almal beskikbaar is (Layard & Nickell1986, Dornbusch et a/1991 ). 

3.4.6 Onvrywillige werkloosheid en die Nairu-benadering 

Die werkloosheid wat in hierdie benadering beskryf word, dui op 'n oorskotaanbod 

van arbeid, omdat die dempende invloed van werkloosheid op die reele lone laer is as 

in die geval waar reele lone op indiwiduele nutsmaksimering berus. Volgens die 

argumente van Kahn (1976: 21), Pigou (1914: 14) en Gerson (1981: 12) word hierdie 

oorskotaanbod van arbeid as onvrywillige werkloosheid beskou, aangesien daar 

persone is wat bereid is om teen die gegewe reele loon te werk, maar nie werk kan 
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vind nie. Indien die argument van Keynes (1936: 8) en Morgan (1978: 13) dat 

werkloosheid vrywillig is indien dit aan die optrede van arbeid toegeskryf kan word, 

aanvaar word, is die werkloosheid in die Nairu-benadering egter vrywillig. Laer lone 

kan die Nairu verlaag en 'n uitbreiding in die totale vraag moontlik maak, wat die 

werkloosheid sal verminder. 

Oor 'n vermindering in die werkloosheid skryf Layard en Nickell (1985: 62-63 ): 

To reduce the Nairu one has to reduce the push factors. This is the essence of 
supply-side economics. Doing this will make possible lower unemployment. 
Real wages will change little since they are determined ill the price equation. 
But it will now be possible to have a higher level of demand. And it is only with 
higher demand that employment rises when the supply-side improves. Without 
higher demand inflation will fall and employment will not rise . 

Ten opsigte van werkloosheid wat toegeskryf kan word aan 'n te hoe reele loon, se 

hulle dat 

real wages do not arise spontaneously. They are determined simultaneously with 
unemployment, and do not in some sense precede it... Thus the problem is not 

. that the real wage is actually too high. It is that at lower unemployment, people 
will seek too high a real target wage. This is the key. It is real wage behaviour 
which needs to be changed, and not necessarily real wages (1985: 74; kursivering 
in die oorspronklike ). 

3.4.7 Verskille tussen die Nairu-benadering en die Keyn~siaanse en natuurlike 

werkloosheidskoersbenaderings 

In die Nairu-benadering word die klem op die vlak van die totale vraag as 

determinant van indiensneming geplaas. Die beperkings wat op die uitbreiding van 

die totale vraag gestel word, is egter gelee in die gedrag van arbeid wat deur middel 

van vakbonde op te hoe reele lone aandring. Indien vakbonde hierdie gedrag van 

hulle sou aanpas deur laer geldlone in te stel, word 'n uitbreiding in die totale vraag 

moontlik gemaak. Werkloosheid kan uit die weg geruim word indien daar grater 

loonaanpasbaarheid teenwoordig is. 

Volgens Carlin en Soskice (1991) is die verskil tussen die Nairu-benadering en die 

natuurlike werkloosheidskoersbenadering hoofsaaklik gelee in die mikro-onderbou 

van die arbeidsmark en die goederemark .. In die Nairu-benadering word die 

arbeidsmark gedomineer deur vakbonde wat deur middel van hulle magsposisie 'n 

hoer reele loon kan beding as in die geval van die natuurlike 
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werkloosheidskoersbenadering waar die reele loon deur indiwiduele bedinging bepaal 

word. In die goederemark word pryse in die Nairu-benadering op 'n koste-plus 

grondslag vasgestel, terwyl die prys in die natuurlike werkloosheidskoersbenadering 

gelyk aan die grenskoste is. In die natuurlike werkloosheidskoersbenadering is die 

natuurlike werkloosheidskoers oak die vlak van valle indiensneming, terwyl die Nairu 

nie die vlak van valle indiensneming verteenwoordig nie. 

Jenkinson (1987) voer aan dat die verskil tussen die natuurlike werkloosheidskoers en 

die Nairu semanties eerder as fundamenteel is. Oar hierdie aangeleentheid 

argumenteer Jenkinson (1987: 22) dat aangesien daar op die kart termyn prys- en 

loonstarhede is, daar ruimte is vir vraagbeleid, maar dat "Ultimately, however, the 

economy should return to the original level of unemployment. The crucial assumption 

is that demand only influences where the economy is relative to the equilibrium, and 

not the equilibrium unemployment rate itself'. 

Dit wil dus voorkom asof die Nairu-benadering gerig is op die verklaring van 

werkloosheid in 'n kooperatiewe ekonomie en nie die in 'n entrepeneursekonomie 

nie. 

3.5 Slot 

In hierdie hoofstuk is verskillende benaderings tot die verklaring van werkloosheid 

bespreek. Daar is aangetoon dat die identifisering van die oorsake van werkloosheid 

hoofsaaklik bepaal word deur die benadering wat gekies word om werkloosheid te 

ontleed. 

Vir 'n klassieke ekonoom is die oorsake gelee in die aanwesigheid van belemmerings 

op die arbeidsmark wat gelykheid tussen die vraag na arbeid en die aanbod van arbeid 

verhoed. Vir 'n Keynesiaanse ekonoom is die oorsake van werkloosheid gelee in 

daardie faktore wat aanleiding gee tot 'n tekort aan effektiewe totale vraag en speel 

loonaanpasbaarheid nie 'n belangrike rol nie. Volgens die natuurlike 

werkloosheidskoersbenadering is die oorsake nie gelee in belemmerings wat die 
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selfkorrigerende magte verhoed om volle-indiensneming daar te stel nie, maar in 

strukturele faktore wat 'n bepaalde werkloosheidskoers by ewewig daarstel. Die 

Nairu-ontleding, daarenteen, soek die oorsake van werkloosheid in faktore wat die 

selfkorrigerende magte verhoed om volle-indiensneming daar te stel asook in faktore 

wat die effektiewe totale vraag bemvl~ed. 

In hoofstu~ 4 word hierdie verskillende benaderings gebruik om die invloed van 

vakbonde op werkloosheid te bespreek. 



HOOFSTUK4 

V AKBONDE EN WERKLOOSHEID 

In hoofstuk 3 is 'n uiteensetting van verskillende makro-ekonomiese verklarings vir 

werkloosheid gegee. In hierdie hoofstuk word die moontlike invloed wat vakbonde op 

werkloosheid mag he aan die hand van hierdie makro-ekonomiese verklarings 

uiteengesit. Dit word dan opgevolg met 'n oorsig van die belangrikste empiriese 

studies wat .oor die aangeleentheid gedoen is. 

4.1 Die neo-klassieke siening 

In die neo-klassieke tradisie word versoening van verskille tussen gewenste en 

werklike sosiale omstandighede bereik deur indiwidue wat keuses uitoefen 

(Hirschman 1970, Freeman & Medoff 1984). In die arbeidsmark berus hierdie keuses 

op die besluit oor waar, wanneer en teen watter prys arbeid beskikbaar gestel en in 

diens geneem sal word. Volgens die neo-klassieke benadering is dit dan ook die 
\ 

doeltreffendste wyse waarop ewewig en 'n Pareto-optimum in die arbeidsmark 

bewerkstellig kan word. Die ontleding van die invloed van vakbonde behels dus 'n 

ontleding van die invloed wat vakbonde op indiwiduele keuses uitoefen en die 

implikasies wat dit vir werkloosheid inhou. 

In die neo-klassieke arbeidsmark is veranderings in die reele loon 'n belangrike 

markkrag in die bereiking van ewewig. Waargenome werkloosheid word dan ook 

gesien as die gevolg van te hoe en onaanpasbare reele lone op die kort termyn. Die 

oorsake van die oormatige en onaanpasbare reele lone kan gevind word in sekere 

belemmerings wat verhoed dat ewewig (in die sin van gelykheid tussen die gevraagde 

hoeveelheid en die aangebode hoeveelheid) op die arbeidsmark bereik word. 

'n Styging in die reele loon veroorsaak, ceteris paribus, 'n daling in die hoeveelheid 

persone wat werkgewers bereid is om in diens te neem. Hierdie werkgewers is 

winsmaksimeerders en baseer hulle indiensnemingsbesluite op die reele loon en die 

grensproduk van arbeid. Die laasgenoemde is onderhewig aan die wet van dalende. 

meeropbrengs - vandaar die direkte en negatiewe verwantskap tussen die reele loon 

en indiensneming. Die daling in die indiensneming asgevolg van die stygende reele 

loon veroorsaak ook 'n vermindering in die totale produksie. 
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Gegee die aannames van 'n neo-klassieke arbeidsmark, kan 'n stygende reele loon 

egter oak op 'n indirekte wyse 'n vermindering in indiensneming veroorsaak. In die 

geval waar dieselfde hoeveelheid produksie gelewer word en daar 'n styging in die 

reele loon is, word arbeid, ceteris paribus, met kapitaal vervang. 'n Meer 

kapitaalintensiewe produksiestruktuur kom dus tot stand wat verhoogde werkloosheid 

meebring. 

Die starheid van die reele loon beteken oak dat, in die geval van ongunstige vraag- en 

aanbodskokke, die nodige aanpassings nie gemaak word om te verseker dat voile 

indiensneming bereik word nie. In hierdie geval is die oorsprong van die 

werkloosheid die eksogene skokke, maar word die voortsetting daarvan veroorsaak 

deur die starheid van die reele loon. 

Die teenwoordigheid van vakbonde word deur neo-klassieke ekonome as 'n 

belangrike oorsaak van werkloosheid beskou. Vakbonde verhoog nie net die reele 

loon nie, maar veroorsaak starheid in die arbeidsmark wat aanpassings by veranderde 

omstandighede belemmer. 

4.1.1 Yakbonde, die reele loon en werkloosheid 

In die neo-klassieke literatuur oar vakbonde kan daar tussen die bestuursregmodelle 

en die doeltreffende ond.erhandelingsmodelle onderskei word. In die 

bestuursregmodelle word die loon 6f eensydig deur die vakbonde 6f deur middel van 

onderhandeling tussen vakbonde en firmas vasgestel, terwyl indiensneming eensydig 

deur firmas op grand van die onderhandelde loon bepaal word. By doeltreffende 

onderhandelingsmodelle word oar beide die vlak van indiensneming en die loon 

onderhandel. 

4.1.2 Bestuursregmodelle 

Die bekendste bestuursregmodel is die monopoliemodeL Volgens die model poog 

vakbonde om die nut van hulle werkende en werklose lede te maksimeer. Die nut van 

vakbondlede is 'n positiewe .funksie van beide die reele loon en die vlak van 

indiensneming. Die nutsmaksimering is onderhewig aan die vraag na arbeid, wat 'n 

negatiewe funksie van die reele loon is. Die negatiewe verwantskap tussen die reele 
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loon en indiensneming kan toegeskryf word aan die dalende grensproduk van arbeid 

of kan die gevolg wees van 'n verhoging, weens verhoogde geldlone, in die relatiewe 

prys van 'n bepaalde industrie se produk wat sodoende die vraag daarna verminder 

(Carlin & Soskice 1990). 

In Diagram 4-1 word die invloed wat 'n vakbond in 'n bepaalde industrie op die reele 

loon en indiensneming het, weergegee. 

w/P a 
A a 

(w/P) 1 
<l.l 

(w/P)o c 
= - 1v2 <l.l 

~ =: 

0 N1 No N 
Indiensneming 

Diagram 4-1 Invloed van 'n monopolistiese vakbond. Die 
teenwoordigheid van 'n monopolistiese vakbond lei tot 'n verhoging 
in die reele loon en 'n daling in indiensneming. 

V a is die vraag-na-arbeidskromme, J..1 en Jv2 verskillende onsydigheidskrommes van 

die vakbond en Aa die neo-klassieke aanbodkromme van arbeid. 

In die afwesigheid van die vakbond is die reele loon (w /P)0 en indiensneming N0. Die 

vakbond poog om die nut van sy lede te maksimeer (die hoogste onsydlgheldskromme 

te bereik) en stel derhalwe die loon op (w /Ph vas. Gegewe hierdie reele loon, neem 

die firma N 1 persone in diens en 'n ewewig b kom tot stand. 'n Daling in die 

indiensneming en die produksie is die gevolg van die teenwoordigheid van die 

vakbond wat die reele loon verhoog van (w/P)0 na (w/P) 1. Die hoeveelheid 

werkloosheid, wat as onvrywillig of vrywillig beskou kan word, afhangende van die

bepaalde definisie van onvrywillige werkloosheid wat gebruik word, word deur die 
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afstand N1-N2 verteenwoordig. Die reele inkome wat deur die besitters van vaste 

produksiefaktore verdien word, verminder van die area ae(w /P)0 na ab(w /P) 1. Die 

to tale mkome wat na die toetrede deur die vakbond deur arbeid verdi en word (die 

area (O(w /Ph bN 1), kan of grater of kleiner wees as (O(w jP)0eN0), afhangende van 

die elastisiteit van die vraagkromme. 

4.1.3 Doeltreffende bedingingsmodel 

Die doeltreffende bedingingsmodelle is gegrond op die gedagte van Leontief (1946), 

wat deur McDonald en Solow (1981) geformaliseer is, dat vakbonde nie net oor lone 

onderhandel nie, maar ook oor indiensneming. Leontief (1946) is ook van mening dat 

die ewewig in die monopoliemodel, onder hierdie omstandigli.ede, nie 'n Pareto

ewewig is nie. 

4-2 4-3 

w/P w/P 

-rv2 

0 Indiensneming N 0 Indiensneming N 

Diagramme 4-2 en 4-3. Doeltreffende bedingingsmodelle. Wanneer 
vakbonde nie net oar die loon nie maar oak oar indiensneming 
onderhandel, bestaan die moontlikheid dat die teenwoordigheid van 
vakbonde tot verhoogde indiensneming aanleiding kan gee. 

In Diagramme 4-2 en 4-3 is Is1,2 verskillende iso-winskrommes. Punte op die 

arbeidsvraagkromme (V a) is winsmaksimeringspunte, en by die punte is die helling 

van die iso-winskrommes gelyk aan nul. Hoe laer die iso-winskrommes, hoe hoer is 

die winsvlakke. Dit is vir firmas belangrik om die laags moontlike iso-winskromme te 
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bereik. In Diagram 4-3 word die onsydigheidskrommes (~1 en ~2) van vakbonde 

bygevoeg. 'n Kontrakkromme (Kr), wat die Par~to-doeltreffende punte aandui, kan 

verkry word deur die raakpunte van die iso-winskrommes met die 

onsydigheidskrommes te verbind. Hierdie punte is regs van die vraagkromme gelee. 

Yolgens Oswald (1985) is die resultate van hierdie model in direkte teenstelling met 

die van die monopoliemodel, omdat die ewewigsindiensneming in die doeltreffende 

onderhandelingsmodel hoer is as in die geval van 'n mededingende mark, terwyl dit in 

die monopoliemodel laer is. Oorindiensneming vind dus in die doeltreffende 
-, 

onderhandelingsmodel plaas. Volgens Oswald (1985) kan hierdie oorindiensneming 

rasioneel verklaar word as die optrede van vakbonde in die teenwoordigheid van 

onvolmaakte versekeringsmarkte ondersoek word. Om vir die onsekerheid te 

kompenseer, beding vakbonde vir hoer indiensneming as in die geval van volmaakte 

versekeringsmarkte. Sodoende word die risiko van afdanking verminder. Hieroor 

skryf Oswald (1985: 172): "Overemployment is rational; it is the optimal way to 

reduce risk at the expense of technical efficiency". McDonald en Solow (1981: 900) 

stel eweneens dat 

Since the objective is to increase employment beyond the level given by the 
labor demand schedule, manning agreements or 'featherbedding' are likely to 
be adopted. 

By die bestuursregmodelle word daar slegs oor die loon onderhandel, terwyl daar in 

die doeltreffende onderhandelingsmodel ook oor indiensneming onderhandel word. 

Die uiteinde hiervan is dat vakbonde in die geval van die monopoliemodel 'n 

negatiewe uitwerking op indiensneming het, teenoor 'n positiewe uitwerking in die 

geval van die doeltreffende onderhandelingsmodel. Dit laat die vraag onstaan watter 

een, van hierdie modelle die werklikheid weerspieel. Volgens Oswald (1985) kan 

hierdie vraag slegs op empiriese grande beslis word, en dit behels die toetsing van 'n 

gesament.like hipotese, naamlik die produksiefunksie en die gedrag van vakbonde. 

Oswald (1985) voer egter ook aan dat dit in die praktyk blyk dat vakbonde nie oor 

indiensneming onderhandel nie, maar dat die indiensnemingsbesluit by die firmas 

berus. Ter verklaring hiervan voer hy aan dat die voorkeure van binnestaanders ( dit 

wil se diegene wat in diens geneem is) gewig dra en dat buitestaanders ex ante geen 

gewig dra nie. Dit bring mee dat die onsydigheidskromme van 'n vakbond in 'n reele 
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loon-indiensnemingsassekruis 'n horisontale verloop het, en dat die doeltreffende 

btdinging op die vraagkromme plaasvind. Verder vind afdankings nie op 'n 

willekeurige wyse plaas nie, maar op 'n laaste-in-eerste-uit-basis. Dit het tot gevolg 

dat die meer senior lcde van die vakbond, wat 'n grater invloed op vakbondbeleid 

uitoefen, grater beskerming teen afdankings geniet en gevolglik minder gevoelig vir 

veranderings in die vlak van indiensneming is. 

4.2 Die natuurlike werkloosheidskoersbenadering 

Friedman en Friedman (1962: 124) wat die rol van vakbonde vanuit 'n natuurlike 

werkloosheidskoersbenadering ontleed, beskryf die invloed van vakbonde soos volg: 

If unions raise wage rates in a particular occupation or industry, they necessarily 
make the amount of employment available in that occupation or industry less 

,than it otherwise would be - just as any higher price cuts down ·the amount 
purchased. The effect is an increased number of persons seeking other jobs 
which forces down wages in other occupations... Unions have therefore ... 
harmed the public at large and workers as a whole by distorting the use of labor. 

Friedman en Friedman se standpunt kan met behulp van die volgende twee

sektormodel (Oswald 1982) verduidelik word. 

w/P 

(w/P) 3 

0 N2 
Indiensneming 

·L 

Diagram 4-4 Twee-sektormodel. 
vakbondsektor toegelaat word om 'n 
aanwesigheid van vakbonde geen 

. indiensneming nie. 

Indien die loon in die nie
ewewigsvlak te bereik, het die 
invloed op die hoeveelheid 
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Die ekonomie bestaan uit twee sektore; 'n vakbondsektor en 'n nie-vakbondsektor 

wat verskillende goedere vervaardig. Die totale aantal werkers is OL. Die 

arbeidsvraagkromme vir die vakbondsektor is V v en die vraagkromme vir die nie

vakbondsektor is V nv· Indien die reele loon in die vakbondsektor (w /Ph is, word 

ON1 hoeveelheid werkers in diens geneem. Hierdie loon word deur 'n monopolistiese 

vakbond vasgestel. Die oorblywende werkers (OL-ON1) moet werk in die nie

vakbondsektor vind. Gegee die arbeidsvraagkromme V nv vir die nie-vakbondsektor, 

moet die loon (w /Ph wees om te verseker dat al die persone in diens geneem word. 

In die afwesigheid van enige belemmerings in die nie-vakbondsektor word die loon 

deur middel van markkragte op (w /Ph vasgestel en volle indiensneming word 

verseker. 

lndien die minimumloon of werkloosheidsvoordele of reserweloon hoer is as (w /Ph, 

het dit tot gevolg dat die natuurlike werkloosheidskoers verhoog. Veronderstel die 

minimumloon of werkloosheidsvoordele of reserweloon is (w /Ph wat hoer as (w /Ph 

is. Teen hierdie minimumloon is die indiensneming in die nie-vakbondsektor gelyk 

aan LN2 en die hoeveelheid werkloosheid, wat die natuurlike werkloosheidskoers is, 

word voorgestel deur die verskil tussen N 1 en N2. Vrywillige werkloosheid by ewewig 

ontstaan ook indien 'n arbeidsaanbodkromme die arbeidsvraagkromme V nv by (w /P)2 

sny. 

Phelps (1972) ontleed die invlo~d van vakbonde op die natuurlike werkloosheidskoers 

in 'n stelsel met onvolledige inligting en onsekerheid. Die aanwesigheid van 

onvolledige inligting en onsekerheid verskaf juis die bestaansreg vir vakbonde, 

. aangesien vakbonde inligting insamel en onsekerheid verminder deur grater 

werksekerheid te skep. 

Vakbonde kan die natuurlike werkloosheidskoers verminder met die daarstelling van 

'n eenvormige loon vir dieselfde werk, deur inligting oor lone vir verskillende werke 

beskikbaar te stel en deur as 'n personeelagentskap op te tree. Volgens Phelps (1972: 

75) is die belangrikste funksie van die vakbond die insameling en bekendstelling van 

inligting. Hy beskryf die vakbond as "an economist for its members, ascertaining 

opportunity costs and demand, in order to set a collective reservation wage". Hierdie 

funksie van die vakbond veroorsaak dat die werksoektogproses vergemaklik word en 

die soektogtermyn verkort word. 
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Volgens Phelps (1972) kan vakbonde egter oak die natuurlike werkloosheidskoers 

verhoog in die geval waar 'n hoer loon vir vakbondlede vasgestel word. Dit het tot 

gevolg da t persone bereid is om te wag vir 'n werk in die vakbondsektor. Hierdie 

vorm van werkloosheid word deur Pigou (1914) as toustaanwerkloosheid beskryf. 

lndien vakbonde teen sekere lede van die samelewing diskrimineer, kan die 

werkloosheidskoers vir hierdie groepe, en sodoende oak die natuurlike 

werkloosheidskoers, verhoog. · 

lndien toustaanwerkloosheid aanwesig is en 'n uitbreiding in die totale vraag 

plaasvind, bestaan die moontlikheid dat die natuurlike werkloosheidskoers deur 

middel van die histerese effek verminder word. Die uitbreiding in die totale vraag 

veroorsaak dat meer persone in die vakbondsektor in diens geneem word en as lede 

van die vakbond toetree. Hierdie verhoogde vakbondledetal veroorsaak dat lone met 

minder styg en sodoende word die relatiewe loonverskil tussen die vakbond en nie

vakbondsektor verminder, so oak die werkloosheid vanwee hierdie loonverskil 

(Phelps 1972: 76). 

Freeman en Medoff (1984) argumenteer dat vakbonde die produktiwiteit van hulle 

lede kan verhoog en sodoende die invloed wat loonverhogings op die indiensneming 

het, teewerk. Hierdie verhoging in die produktiwiteit kan veroorsaak word deurdat 

die vakbond 'n stem aan werkers gee en werkers in staat stel om deur middel van 

onderhandelings strydpunte te besleg eerder as om te bedank. Sodoende word 

werkverbintenis verhoog en nuwe vorme van organisasie en bestuur ontstaan wat die 

produktiwiteit kan verhoog. Die invloed van verhoogde produktiwiteit in die 

vakbondsektor word in Diagram 4-5 weergegee. 



w/P w/P 

(w/P) 3 

Q,j (w/P) 1 c 
0 -Q,j -:Q,j 
Q,j 

~ (w/P) 2 

0 N1 N2 L 
Indiensneming 

Diagram 4-5 Produktiwiteitsverbeterings en die natuurlike 
werkloosheidskoers. Indien die teenwoordigheid van vakbonde tot 
verhoogde produktiwiteit aanleiding gee, het dit geen invloed op die 
hoeveelheid indiensneming selfs al is daar belemmerings teenwoordig 
wat verhoed dat die loon in die nie-vakbondsektor 'n ewewigsvlak 
bereik: 

V nv en V v is die arbeidsvraagkromme vir die nie-vakbondsektor en vakbondsektor 

onderskeidelik, en Iv die onsydigheidskromme van die vakbond. Indien die 

arbeidsvraagkromme vir die v~tkbondsektor V vl is, word die loon beding op (w /P)1 

wat die raakpunt van die arheidsvraagkromme met die onsydigheidskromme (Iv1) is. 

Gegee dat daar 'n minimumloon van (w /P)z is, is die hoeveelheid werkloosheid die 

verskil tussen N 1 en N2. Indien die aanwesigheid van vakbonde ,egter die 

produktiwiteit van werkers verhoog, verskuif die arbeidsvraagkromme Vvl na Vvz· 

Die loon word nou op (w /P)3 vasgestel en die indiensneming is ON2 in die 

vakbondsektor. In die nie-vakhondsektor is die indiensneming LN2 en onder hierdie 

omstandighede is daar geen werkloosheid nie. 

4.3 Keynesiaanse benaderings 

Volgens Dillard (1948) is die argumente van vakbonde dat verhoogde lone grater 

koopkrag aan arbeiders verskaf en sodoende indiensneming verhoog, onderworpe aan 

dieselfde denkfoute as die argumente ten gunste van loonverlagings om 

indiensneming te verhoog. 'n Verhoging in lone sal 'n verhoging in koste en pryse 
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meebring wat die reele loon onveranderd laat. 'n Styging vind wel plaas in die 

nominale effektiewe vraag, maar nie in die reele effektiewe vraag nie, en derhalwe bly 

die indiensneming onveranderd. Dillard (1948: 217) skryf 

There is nothing in the nature of a wage increase to stimulate more demand 
for investment, and, as Keynes' theory of effective demand tells us, there can 
be no increase in employment unless there is an increase in the demand for 
investment sufficient to fill the gap between increased income and 
consumption. 

Dillard (1948) voer oak aan dat die netto indirekte invloed van 'n styging in die 

geldloon op die effektiewe vraag eerder negatief as positief sal wees. 'n Styging in die 

geldloon kan moontlik 'n positiewe uitwerking op die grensverbruiksneiging he deur 

middel van die invloed wat dit op die verdeling van inkome het. Dit word egter 

teengewerk deur die invloed wat dit op die grensdoeltreffendheid van kapitaal het, 

deurdat investeringsvertroue geknel word en die rentekoers weens die verhoogde 

vraag na geld toeneem. 

Dillard (1948) se argumente kan met behulp van Diagram 4:6 uiteengesit word. 

PQ 
Z' Z 

0 N1 Ne Nf N 
Indiensneming 

Diagram 4-6 Vakbonde en die effektiewe vraag;,._ Die teenwoordigheid 
van vakbonde kan daartoe aanleiding gee dat indiensneming verlaag 
word aangesien die punt van die effektiewe vraag weens verhoogde 
geldlone vane nab verskuif. 

Die totale-aanbodkromme Z word vir 'n gegewe geldloon daargestel. Indien geldlone 

sou styg, vereis firmas 'n grater opbrengs PQ om dieselfde hoeveelheid produksie te 
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lewer. Die totale-aanbodkromme Z verskuif opwaarts. Herverdelingsgevolge kan 

moontlik 'n styging in die totale vraag teweegbring wat die totale-vraagkromme D 

opwaarts verskuif, maar dit kan deur die verandering in die grensdoeltreffendheid van 

kapitaal en die styging in die rentekoers teengewerk word. Indieh aangeneem word 

dat die invloede op die totale vraag mekaar neutraliseer, sal die indiensneming van Ne 
' ' 

na N1 daal. 

In Barra en Grossman (197l) se model kan 'n verandering in die hoeveelheid 

indiensneming sander 'n gepaardgaande verandering in die reele loon plaasvind. 'n 

Verandering in die reele loon lei oak nie tot 'n verandering in die indiensneming nie 

omdat die vlak.van indiensneming deur die effektiewe vraag na arbeid bepaal word. 

Die idees kan met behulp van Diagram 4-7, wat op Diagram 1 in Barra en Grossman 

(1971) berus, verduidelik word. 

QJ 
c 
0 -

w/P 

(w/P) 1 

0 N1 N4 N 
Indiensneming 

Diagram 4-7 Effektiewe vraag en indiensneming. In die gebied cd het 
veranderings in die reele loon nie 'n invloed op indiensneming nie. 

Aa verteenwoordig die neo-klassieke aanbodkromme van arbeid en V a die 

vraagkromme, wat op die dalende grensproduk van arbeid gegrond is. Punt e is die 

neo-klassieke ewewigspunt met die ewewigsloon (w /P) 1 en die ewewigsindiensneming 

N4. Volgens Barra en Grossman (1971) plaas die effektiewe vraag na arbeid 'n 

bepe.;king op die hoeveelheid indiensneming. Hierdie effektiewe vraag word 

voorgestel deur bcN1 en impliseer 'n indiensneming van N1. Indien die reele loon 
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tussen punte c end is, bly indiensneming op N1. Indien die reele loon na punt d daal, 

beteken dit dat daar nie meer onvrywillige werkloosheid is nie, maar dat die 

werkloosheid wat waargeneem word, vrywillig is. Hierdie resultaat is die gevolg van 

die neo-klassieke aanbodkromme wat op indiwidue se keuse tussen vrye tyd en 

inkome berus. 'n Styging in die reele loon tot by punt c het tot gevolg dat die 

hoeveelheid onvrywillige werkloosheid toeneem, maar die hoeveelheid indiensneming 

bly onveranderd. 

Deur die toevoeging van onsydigheidskrommes van vakbonde in die bostaande figuur 

kan die invloed van 'n monopolistiese vakbond ontleed word (Oswald 1982). Dit word 

in Diagram 4-8 aangetoon. 

w/P 

{w/P} 4 

(w/P) 3 

~ {w/P) 2 
~ 

0 N2 N3 N 
Indiensneming 

Diagram 4-8 Vakbonde, reele lone en indiensneming Die 
teenwoordigheid van vakbonde veroorsaak dat indien die effektiewe 
totale vraag daal die dalende indiensneming met 'n stygende reiHe 
loon gepaard gaan. Hierdie styging in die reele loon is egter nie 
die oorsaak van verhoogde werkloosheid nie. 

Die onsydigheidskrommes van die vakbond word deur ~1 en J..2 voorgestel. In die 

geval van 'n neo-klassieke arbeidsmark met 'n monopolistiese vakbond word die reele 

loon as (w /Ph en indiensneming as N3 vasgestel. Indien die effektiewe vraag na 

arbeid egter 'n indiensneming van N2 daarstel, word die reele loon op (w/Ph 

vasgestel. 
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'n Dating in die effektiewe vraag na arbeid na N1 het tot gevolg dat die reele loon tot 

by (w /P)4 styg. 'n Daling in die indiensneming gaan derhalwe gepaard met 'n styging 

in die reele loon. Die oorsaak van die dating in die indiensneming (en die styging in 

die werkloosheid) is egter nie die styging in die reele loon nie, maar die daling in die 

effektiewe vraag na arbeid. Oar die invloed van vakbonde in hierdie model skryf 

Oswald (1982: 539): 

changes in effective demand affect a unionised economy quite differently 
from the way in which they affect a fully competitive economy. This is 
because it is rational for a trade union which is suddenly faced with a 
perfectly inelastic labour demand curve to press for higher wages - there 
being no cost, in the form of lower employment, to doing so. 

Malinvaud (1977) argumenteer dat 'n styging in die reele loon tot verhoogde 

indiensneming aanleiding gee indien die ekonomie hom in die Keynesiaanse gebied 

bevind. In die Keynesiaanse gebied is beide firmas en arbeid van hulle denkbeeldige 

("notional") vraag en aanbodfunksies af en onvrywillige werkloosheid word ondervind, 

selfs al is die reele loon gelyk aan die markewewigsloon. In Diagram 4-9 word dit as 

punt c aangedui. 

w/P 
A a 

<U 
(w/P) 2 

= / .s 
~ (w/P) 1 lc :<l,i 

~ I 

Va 

0 N1 N2 N 
Indiensneming 

Diagram 4-9 Keynesiaanse gebied In die Keynesiaarise gebied 
veroorsaak 'n verhoging in die reele loon 'n styging in die 
effektiewe vraag deur middel van 'n verhoogde verbruikersvraag. Die 
stygende reele loon gaan gepaard met 'n. stygende indiensnemi~g. 

Firmas sal verkies om teen die reele loon (w/P)1 'n hoeveelheid ON2 arbeid in diens te 

neem, maar weens die beperking wat deur die effektiewe vraag na go·edere en dienste 
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gestel word, is dit in bulle belang om slegs ON1 arbeid in diens te neem. Teen die 

reele loon (w /Ph, is ON2 arbeiders bereid om te werk, maar weens die beperking wat 

deur die effektiewe totale vraag gestel word, is daar slegs 'n vraag na ON1 arbeiders. 

'n Styging in die reele loon veroorsaak dat daar 'n styging in die verbruiksvraag 

plaasvind en sodoende word die effektiewe totale vraag verhoog en meer 

werkgeleenthede word geskep. Hierdie proses sal voortduur totdat die reele loon 

(w /Ph is. 'n Verdere styging in die reele loon sal veroorsaak dat indiensneming 

verminder, aangesien dit nie winsgewend is vir firmas om dieselfde hoeveelheid 

arbeid in diens te neem nie. Dit staan bekend as die klassieke gebied waar die 

arbeidsmark deur 'n oorskotaanbod en die produktemark deur 'n oorskotvraag 

gekenmerk word. 

Volgens Carlin en Soskice (1990) skiet die verklaring van Malinvaud tekort, aangesien 

hy nie die moontlike negatiewe invloed wat 'n stygende reele loon op die 

winsgewendheid van investering bet, in ag neem nie. Indien die stygende reele loon 'n 

negatiewe invloed op die investering bet, verminder dit die effektiewe vraag. 

Sodoende word die verhoging in die effektiewe vraag, weens die verhoogde 

verbruiksbesteding, teegewerk. 

Chick (1983) bespreek die invloed van 'n styging in die geldloon op indiensneming in 

'n ekonomie waar arbeid slegs teen die vakbondloon in diens geneem kan word. Sy 

identifiseer twee gevalle waar die styging in die geldloon nie enige verlies aan 

indiensneming sal beteken nie. Indien die stygende geldloon gepaard gaan met 'n 

toename in die totale vraag, wat deur 'n ekspansionistiese monetere beleid 

teweeggebring kan word, verskuif die arbeidsvraagkromme in 'n geldloon

indiensnemings-assekruis na regs, en teen die verhoogde geldloon is indiensneming 

dieselfde. Oar die invloed op die reele loon argumenteer sy dat dit sal afhang of die 

die prys van verbruiksgoedere met minder as die prys van kapitaalgoedere styg. 

lndien die totale vraag onveranderd bly, maar daar oorskotwins bestaan, kan die 

verhoogde lone sander 'n vermindering in indiensneming geabsorbeer word as dit ten 

koste van winste plaasvind. Volgens 'n arbeidsvraagkromme wat op die dalende 

grensproduk van arbeid berus, impliseer dit dat firmas op 'n punt regs van die 

kromme le. Chick (1983) toon oak aan dat 'n punt regs van die arbeidsvraagkromme 

deur middel van kollektiewe bedinging bereik kan word. 
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4.4 Die nie-versnellende-inflasie-werkloosheidskoersbenadering 

In die nie-versnellende-inflasie-werkloosheidskoersbenadering van Layard en Nickell 

(1987) word die goederemark gekenmerk deur onvolmaakte mededinging, waar pryse 

op 'n koste-plus grondslag vasgestel word, en word die arbeidsmark deur 'n vakbond 

gedomineer. 

Die hoeveelheid indiensneming word deur die totale vraag bepaal terwyl die reele 

loon 'n funksie van die arbeidsproduktiwiteit en prysbepalingsgedrag van firmas is. 

Vakbonde het beheer oor die geldlone, maar kan nie die reele loon bepaal nie, 

aangesien daar 'n bekostigbare reele loon wfP = LP(l-m) bestaan (kyk vergelyking 3 

in hoofstuk 3). Vakbonde poog om deur middel van geldlone 'n bepaalde reele loon 

te bereik. Hierdie reele loon wat hulle wil bereik, is 'n negatiewe funksie van die vlak 

van indiensneming (kyk hoofstuk 3). Gegee die bekostigbare reele loon (Prw) en die 

gedrag van vakbonde, bestaan daar 'n vlak van indiensneming waar die geteikende 

reele loon van vakbonde (Grw) gelyk is aan die bekostigbare reele loon. Hierdie vlak 

van indiensneming staan bekend as die Nairu. In Diagram 4-10 word dit as punt e 

weergegee. 

'n Verhoogde totale vraag gee aanleiding tot verhoogde indiensneming sander 'n 

gepaardgaande verandering in die reele loon. Wat egter wel verander, indien die 

totale vraag sou toeneem, is die druk van vakbonde vir hoer lone. Verlaagde 

werkloosheid gee daartoe aanleiding dat hoer geldlone deur vakbonde beding word. 

Hierdie verhoogde geldlone wat deur vakbonde beding is, kan, afhangende van die 

posisie van indiensneming ten opsigte van die Nairu, tot 'n versnelling in die 

inflasiekoers aanleiding gee. lndien die uitbreiding van die totale vraag van punt e na 

punt a in Diagram 4-10 plaasvind, is daar 'n versnelling in die inflasiekoers plaas. 
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w/P 
Grw 

Prw 

0 Ne Nf N 
Indiensneming 

Diagram 4-10 Vakbonde en die Nairu Indien vakbonde teen 'n gegewe 
indiensneming op re~le lone aandring wat ho~r as die bekostigbare 
re~le loon is, vind daar 'n versnelling in die inflasiekoers plaas. 

As die versnelling in die inflasiekoers wat met 'n uitbreiding in die totale vraag 

geassosieer word, onaanvaarbaar vir beleidmakers is, word 'n dempende vraagbeleid 

in werking gestel om indiensneming te laat daal tot by die Nairu. Die werkloosheid 

wat hierdeur ontstaan, is nie as gevolg van te hoe reele lone nie maar is gelee in die 

geldloongedrag van vakbonde wat vir 'n gegewe indiensnemingsviak op 'n te hoe reele 

loon aandring. 

ln hierdie model veroorsaak die gedrag van vakbonde ook werkloosheid deurdat daar 

'n onaanpasbaarheid in die stelsel ingehou is. Indien die bekostigbare reele loon 

weens 'n styging in invoerpryse sou daal en vakbonde nog steeds op dieselfde reele 

loon aandring, noodsaak dit grater werkloosheid om 'n versnelling in die inflasiekoers 

te verhoed. In Figuur 4.10 verskuif die Prw-kromme afwaarts en die Nairu verhoog. 

4.5 Empiriese studies 

Sedert die ontstaan van vakbonde is verskeie studies oor vakbonde se invloed op lone 

gedoen. Daar word vandag algemeen aanvaar dat vakbonde hulle indiensgeneemde 

lede se lone verhgog. ln 'n oorsigartikel bevind Lewis (1963) dat: vakbonde in.die 

Amerikaanse ekonomie hul lede se lone met tussen 10% en 15% verhoog; die 
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invloed van vakbonde gedurende inflasionistiese tydperke daal en gedurende 

resessionere toestande styg; en die invloed hoer is vir persone soos vlieeniers, 

steenkoolwerkers en geskoolde konstruksiewerkers en laer is vir ongeskoolde werkers 

en werkers in mededingende bedrywe. Volgens Lewis (1963) was die grootste 

tekortkominge van die studies wat tot en met 1963 gedoeri is, dat foute gemaak is in 

die pogings om vir nie-vakbond faktore te kompenseer. 

In die vroee studies oor die invloed van vakbonde op die lone, word die gemiddelde 

lone vir die vakbondsektor met die van die nie-vakbondsektor vergelyk. Danksy die 

tegnologiese en inligtingsrevolusie, kan navorsers nou 'n vergelyking tref tussen 

werkers in die vakbond- en nie-vakbondsektor wat oor dieselfde demografiese 

eienskappe beskik en wat in dieselfde nywerheid, beroep en geografiese gebied werk. 

Nog 'n metode is om die posisie van werkers voor hulle to~trede tot vakbonde met 

hulle posisie na hulle toetrt~de te vergelyk, asook om die verandering in die posisie 

van werkers wat die vakbondsektor vir 'n werk in die nie-vakbondsektor verlaat, te 

ontleed. Hierdie studies word egter beperk deur die feit dat vakbonde in die meeste 

ekonomiee lankal reeds 'n realiteit is. Ander probleme met die voor- en na-studies is 

dat die steekproef klein is, persone as gevolg van spesiale redes van werk verander, en 

vakbondlede moontlik oor bepaalde vaardighede beskik en derhalwe in die nie

vakbondsektor op beter vergoeding as die ander werkers kan reken. 

ln 'n opvolgartikel ( 1986) wat 'n oorsig van ongeveer 200 ekonometriese studies 

insluit, vind Lewis (1986) 'n vergoedingsverskil van tussen 12% en 19%, met 'n 

gemiddeld van 15%, tussen die vakbondsektor en die nie-vakbondsektor gedurende 

die tydperk l967-79. Die verskil het tussen 1973 en 1979 relatief konstant gebly. 

Ofskoon minder studies in die verband oor die Britse ekonomie gedoen is, is die 

algemene bevinding ook dat vakbonde 'n positiewe invloed op lone het. Stewart 

(1983) beraam die verskil in vergoeding tussen die vakbond- en nie-vakbondlede in 

die geval van voltydse manlike handearbeiders in die fabriekswese in 1975 op 

ongeveer 7,7%. Vier jaar later (Stewart 1987) beraam hy 'n soortgelyke verskil van 

8% vir semi~geskoolde en 3% vir geskoolde werkers in 1980. Ander studies 

ondersteun die hipotese dat vakbonde in Brittanje lone verhoog, maar daar is groat 

verskille oor die mate waarin lone verhoog word (Blanchflower 1984: Tabell). 
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Hammermesh en Rees (1988), Hirsch en Addison (1986) en Freeman en Medoff 

( 1984) wys daarop dat daar nie naastenby soveel studies oar die invloed van vakbonde 

op indiensneming as oar die invloed van vakbonde op lone gedoen is nie. Pencavel 

(1991) voer aan dat hierdie wanbalans moontlik ontstaan het omdat aangeneem is dat 

die indiensnemingsgevolge van die elastisiteit van die arbeidsvraagkromme afgelei 

kan word. 

Die feit dat daar 'n positiewe korrelasie is tussen die teenwoordigheid van vakbonde 

en lone, is egter nie genoegsame bewys daarvan dat vakbonde 'n negatiewe invloed op 

indiensneming het nie. Verskeie redes kan hiervoor aangevoer word. Robinson 

(1933) se teorie het meegebring dat erkenning gegee word aan die moontlikheid van 

monopolistiese marktoestande, waar werkgewers oar meer bedingingsmag as 

indiwiduele werknemers beskik. Yakbonde verskaf 'n teenwig vir hierdie 

monopolistiese mag en verhoog die loon om dit gelyk aan die grensproduk van arbeid 

te stel, sander enige negatiewe gevolge vir indiensneming. Werkgewers kan die 

produktiwiteit van arbeid verhoog deur meer vaardige persone in diens te neem en 

meer kapitaal per werker beskikbaar te stel. Die teenwoordigheid van vakbonde lei 

dus tot die moontlikheid van produktiwiteitsverhoging (Freeman & Medoff 1984). 

Die moontlikheid bestaan oak dat werkgewers nie eensydig oar die vlak van 

indiensneming kan besluit nie (McDonald & Solow 1981 ). 

Linneman et at (1990) ondersoek die hipotese dat die daling in die 

indiensnemingsaandeel van die vakbondsektor in die Ani.erikaanse ekonomie 

ontstaan het as gevolg van 'n stygende premie in die vakbondsektor bo die nie

vakbondsektor. Hulle bevind dat sekere nywerhede 'n stygende premie ondervind, 

terwyl ander nywerhede 'n daling in die premie ondervind, wat die totale premie -

soos deur Lewis (1986) beraam- onveranderd laat. Linneman et al. se studie fokus op 

die indiensnemingsaandeel van vakbonde in die totale indiensneming eerder as op die 

tradisionel~ indiensnemingsaandeel volgens nywerheid. Hulle verskaf oak 'n 

alternatiewe wyse waarop die premie gemeet kan word, naamlik deur die loon in die 

vakbondsektor te vergelyk met die loon in nywerhede waar stygende indiensneming 

ondervind word. Dit bied dan 'n maatstaf vir die geleentheidsloon. 

Linneman et al (1990: 51) kom tot die gevolgtrekking dat: "although unions may have 

been hurt by exogenous forces causing sectoral shifts from goods- to services-
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producing industries, they have been hurt more by their rising wage premiums"; en dat 

die indiensneming gedaal het in die industriee waar die premie gestyg het. Hierdie 

studie ondersteun dus die neo-klassieke hipotese dat die stygende loon in die 

vakbondsektor 'n oorsaak van laer indiensneming is. 

In 'n studie oor die Britse ekonomie bevind Blanchflower et al (1991: 815) dat die 

groei in indiensneming drie persent laer is vir firmas in die vakbondsektor as in die 

nie-vakbondsektor. In 1984 het hulle 'n steekproef in ongeveer 1 000 werkplekke 

geneem en bevind dat daar 'n sterk negatiewe korrelasie tussen vakbonde en die groei 

van indiensneming is. Die kritiek op die studie is dat hierdie empiriese verwantskap 

nie noodwendig op oorsaaklikheid tussen vakbonde en indiensneming dui nie; dat 

kleiner ondernemings vinniger as groat ondernemings groei en vakbonde hoofsaaklik 

in groat ondernemings aangetref word; dat vakbonde oorverteenwoordig is in die 

tradisionele sektore wat ook die dalende sektore is; en dat vakbonddigtheid die 

hoogste is waar werkloosheid die hoogste en inkome die laagste is. Om die kritiek te 

weerle, span hulle ongeveer 200 kontrole-veranderlikes (die meeste daarvan 

gedetailleerde fopveranderlikes) in en bevind dat vakbonde die indiensnemings

groeikoers benadeel (Blanchflower et al 1991: 827). Die resultate is in 

ooreenstemming met die siening dat vakbonde 'n negatiewe uitwerking op die vlak 

van indiensneming het. Blanchflower et al (1991: 827) waarsku egter dat die resultate 

van hulle studie as verkennend eerder as bepalend beskou moet word. 

Callaghan ( 1990) argumenteer dat ten spyte van die feit dat BJanchflower et al ( 1991) 

se studie vir verskille in industriee, streke en firmas voorsiening maak, hierdie 

veranderlikes nog steeds 'n beJangrike invloed op die groei in indiensneming vir die 

vakbondsektor gehad het. Hy voer ook aan dat "It is possible that the findings on the 

unionisation effect are the other side of the coin to the exceptional productivity 

increases in the first part of the 1980s" (Callaghan 1990: 24). 

Leonard ( 1992) ondersoek die invloed van vakbonde op indiensneming in die 

Kaliforniese fabriekswese. Drie hipoteses word getoets, naamlik: (i) dat vakbonde 

lone en koste verhoog en in 'n mededingende mark 'n daling in indiensneming 

veroorsaak; (ii) dat vakbonde ook 'n verhoging in die produktiwiteit bewerkstellig en 

daar derhalwe nie noodwendig 'n verskil in die groei van indiensneming tussen die 

vakbondsektor en die nie-vakbondsektor hoef te wees nie; en (iii) dat vakbonde in 



95 

nie-mededingende markte funksioneer en 'n surplusverdeling sander indiensnemings

gevolge teweegbring. Sy resultate stem ooreen met die van Blanchflower et al (1991) 

met betrekking tot die Britse ondervinding, naamlik dat vakbonde 'n negatiewe 

uitwerking op die groei in indiensneming het. Volgens Leonard (1992) groei 

indiensneming in die vakbondsektor ongeveer 4% minder as in die nie

vakbondsektor. Die hoofresultate van die -studie is dat 

employment growth is significantly slower in union plants. Union wage 
effects are then not, in general counterbalanced by union productivity effects; 
nor are unionized plants generally immune from competitive pressures; nor 
do unions engage solely in the redistributions of rent (Leonard 1992: 82). 

Hy voer ook a an dat ongeveer 61% van die daling in die grootte van die 

vakbondsektor, toegeskryf kan word aan hierdie verlaagde indiensnemingsgroei, wat 

verreikende implikasies vir vakbondbeleid inhou. 

Freeman en Medoff (1984) argumenteer dat daar bewyse is dat die teenwoordigheid 

van vakbonde produktiwiteit verhoog, en dat dit in ooreenstemming met 'n neo

klassieke siening is. Vakbonde verhoog lone, firmas reageer hierop deur meer 

kapitaal per werker beskikbaar te stel en beter werkers aan te stel om die 

produktiwiteit van arbeid in lyn met die reele koste van arbeid te bring. Hulle kom 

tot die volgende gevolgtrekking ten op sigte van die invloed van vakbonde op 

produktiwiteit: 

The new quantitive studies indicate that productivity is generally higher in 
unionized establishments than in otherwise comparable establishments that 
are nonunion, but that the relationship is far from immutable and has 
noteable exceptions. Higher productivity appears to run hand in hand with 
good industrial relations and to be spurred by competition in the product 
market, while lower productivity under unionism appears to exist under the 
opposite circumstances (Freeman & Medoff 1984: 180). 

Freeman en Medoff (1984) ontleed die invloed van vakbonde vanuit die 

beskouing dat vakbonde noodsaaklike sosiale instellings is wat tot die 

doeltreffende funksionering van die ekonomie bydra. Volgens die siening verskaf 

vakbonde deur middel van kollektiewe bedinging 'n effektiewe stem aan werkers. 

Yerskille word deur middel van onderhandelings besleg in plaas van (soos in die 

geval van die neo-klassieke siening) deur afdankings en bedankings. 

In 'n oorsig oor die debat omtrent die indiensnemingsgevolge van vakbonde, merk 

Pencavel (1991: 189) op dat dit te wagte is dat daar verskille sal wees tussen die 

vakbondsektor en die nie-vakbondsektor ten opsigte van indiensneming en ure 
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gewerk, maar hy voer ook aan dat "At the moment, the evidence regarding the 

effect of unionism on employment is not only meagre, but also quite inconclusive" 

(Pencavel 1991: 44). Die belangrikste rede hiervoor is dat die invloed van 

vakbonde op lone en indiensneming nie in gekontroleerde toestande getoets kan 

word nie. Die resultate van sulke empiriese studies hang dus in 'n groat mate af 

van die waardes en invloed wat,aan die ander veranderlikes gegee word. 

4.6 Gevolgtrekking 

Op teoretiese sowel as empiriese gebied bestaan daar konsensus dat vakbonde tot 

verhoogde lone bydra. Menigsverskille bestaan egter oor die wyse waarop die 

verhoogde lone tot werkloosheid bydra. Yerskeie argumente kan aangevoer word 

waarom verhoogde lone deur vakbonde nie noodwendig verhoogde werkloosheid 

veroorsaak nie. In hoofstuk 5 word daar gekyk na die moontlike invloed van 

vakbonde op werkloosheid in Suid-Afrika. 



HOOFSTUK5 

VAKBONDE EN WERKLOOSHEID IN SUID-AFRIKA 

In hierdie hoofstuk word aandag geskenk aan die moontlike verwantskappe tussen 

vakbonde en werkloosheid in Suid-Afrika. Eerstens word na veranderings in 

vakbondaktiwiteite gedurende die sewentiger- en tagtigerjare gekyk, tweedens na die 

koste van stakings, derdens na die moontlike invloed van vakbonde op reele lone en 

loonaanpasbaarheid, en vierdens na verskillende standpunte oor die invloed van 

vakbonde op werkloosheid. 

5.1 Vakbondbedrywigheid in Suid-Afrika 

5.1.1 Die sewentigerjare 

In die sewentigerjare was daar 'n sterk oplewing in vakbondbedrywigheid in Suid

Afrika. Van die belangrikste gebeurtenisse in hierdie tydperk was die 1973-stakings 

in Durban, die opkoms van onafhanklike vakbonde en die vrystelling van die eerste 

bevindinge van die Kommissie van Ondersoek na Arbeidswetgewing (die Wiehahn

kommissie ). 

In 1959 is 'n wysiging van die Wet op Arbeidsgeskille aanvaar waardeur swart 

vakbonde verbied is om te registreer en geen swart werker toegelaat is om as 'n 

verteenwoordiger op 'n Nywerheidsraad aangewys te word nie. Om geskille tussen 

swart werkers en bestuur te besleg, het die wet voorsiening gemaak vir werkskomitees 

wat deur werkers aangewys is. Bestuur was egter onder geen wetlike verpligting om 

met die werkskomitees te onderhandel nie en kontrakte tussen bestuur en die 

werkskomitees was nie wetlik afdwingbaar nie. Daar was ook geen wetlike 

verskansing vir komiteelede teen viktimisasie nie. 

In 1971 het ongeveer 15 000 kontrakwerkers in die destydse Suidwes-Afrika gestaak. 

Die stakings het in 1972 oorgeloop na stakings van dokwerkers in Durban en 

Kaapstad en buswerkers in Johannesburg. Volgens Kraak (1993) het die veld wat in 

1972 met die stakings gewen is 'n belangrike bydrae gelewer tot die skepping van die 

klimaat vir die Durban-stakings in 1973. 
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Gedurende Januarie en Februarie 1973 het ongeveer 160 000 werkers in meer as 100 

firmas in Durban gestaak. Die hoofrede vir die stakings was looneise, maar Kraak 

( 1993) voer a an da t dit oak as 'n reaksie op die ondoeltreffendheid en 

onaanvaarbaarheid van die werkskomiteestelsel beskou moet word. 

In reaksie op die staking is nuwe wetgewing deurgevoer waarvolgens swartes die reg 

verkry het om te staak, mits daar aan streng voorwaardes voldoen is. Volgens 

Friedman (1987) was hierdie vereistes van so 'n aard dat werkers slegs een maal 

daarvan gebruik gemaak het. Verder is 'swartes oak toegelaat om sitting, maar nie 

stemreg nie, in die Nywerheidsrade te verkry. Waar daar nie werkskomitees bestaan 

het nie, is skakelkomitees ingestel en werkers het oak die reg verkry om tussen 

skakelkomitees en werkskomitees te kies. Anders as 'n werkskomitee, het 'n 

skakelkomitee bestaan uit 'n gelyke aantal verteenwoordigers van bestuur en werkers 

met 'n voorsitter wat deur die bestuur aangewys is. Volgens Friedman (1987) was 

bestuur meer entoesiasties oar die skakelkomitees as die werkers. 

Na die 1973-stakings het 'n aantal onafhanklike swart vakbonde in verskillende 

nywerhede aan die Witwatersrand en in Durban ontstaan. In 1979 en 1980 het die 

meeste van hierdie onafhanklike vakbonde verenig om die Federation of South 

African Trade Unions (Fosatu) en die Council of Unions of South Africa (Cusa) te 

vorm. 

In reaksie op die ontstaan van die onafhanklike vakbonde het die gevestigde Trade 

Union Council of South Africa (Tucsa) begin om parallelle swart vakbonde te 

organiseer. Die stap is genoodsaak deur die feit dat swart vakbonde nie met Tusca 

kon affilieer nie en Fosatu en Cusa besig was om vinnig veld te wen. 
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Tabel 5-1 Vakbondbedrywighede in Suid-Afrika, 1970-1979 

Jaar Aantal Aantal Aantal Werksdae Vakbonddigtheid: 
vakbond- stakings werkers verloor % van % van 
lede betrokke formele arbeids-

werkers mag 

1970 n.b 76 4 146 n.b 
1971 n.b 69 4 451 n.b. 
1972 n.b 71 9 224 14 167 
1973 n.b 370 98 379 229 281 
1974 n.b 384 59 244 98 583 
1975 n.b 274 23 306 18 709 
1976 n.b 245 28 013 59 861 
1977 n.b 90 15 304 15 471 
1978 698931 106 14 160 10 553 9,74 7,28 
1979 701758 1 01 22 803 70 542 9,62 7, 1 0 

Bronne: Sentrale Statistiekdiens: Suid-Afrikaanse Statistieke 
(1992) en Suid-Afrikaanse Arbeidstatistieke (1986, 1992a); 
Departement van Mannekrag: Nasionale Mannekragkommissie 
Jaarverslag (1989) 

Gedurende die laat sewentigerjare word die Wiehahn-kommissie in die lewe geroep 

om ondersoek na arbeidsverhoudinge in Suid-Afrika in te stel. Die eerste bevindinge 

van hierdie kommissie is in 1979 vrygestel. Die bevindinge het berus op 

internasionaal aanvaarbare arbeidsregte, naamlik die reg op werk, die reg op 

assosiasie, die reg op kollektiewe bedinging, die reg om arbeid te onttrek, die reg op 

beskerming, en die reg op ontwikkeling. 

5.1.2 Die tagtigerjare 

Gedurende die tagtigerjare is die voorstelle van die Wiehahn-kommissie deurgevoer. 

Die Suid-Afrikaanse arbeidsmark het 'n fundamentele herstrukturering ondergaan en 

die ekonomiese magbalans het verskuif. · 

Op aanbeveling van die Riekert-kommissie word paswetgewing en werkreservering 

opgehef, met die gevolg dat die beweeglikheid van arbeid toegeneem het. Swart 

vakbonde is wetlik erken en die lidma·atskap van geregistreerde vakbonde het drasties 

toegeneem van 781 758 in 1980 tot 2,46 miljoen in 1990 - 'n gemiddelde jaarlikse 

styging van ongeveer 19,5% (kyk Tabel 5-2). In 1980 was slegs 7,69% van die 

arbeidsmag geregistreerde vakbondlede, maar teen 1990 het hierdie syfer tot 18,32% 
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gestyg. Ten opsigte van werkers in die formele sektor het hierdie syfer gedurende die 

tydperk van 10,49% na 30,91% gestyg'(kyk Tabel5-2). Die hoeveelheid vakbonde het 

egter nie so vinnig toegeneem nie, naamlik van 188 in 1980 tot 209 in 1990 (Barker & 

Backer 1992: 131). 

Saam met die groei in vakbondlidmaatskap was daar 'n drastiese toename in die 

hoeveelheid stakings. Gedurende die tydperk 1960-69 was daar gemiddeld 73 stakings 

per jaar, gedurende die tydperk 1970-79 was dit 179, vir die tydperk 1980-85 was dit 

356, en vir die tydperk 1986-90 was dit 971. Die redes vir van die stakings was 

hoofsaaklik eise om hoer lone en verbeterde diensvoorwaardes. Ander oorsake was 

vakbonderkenning, dissiplinere stappe deur bestuur, afdankings, veranderings in 

werkure, ens. (Departement van Mannekrag 1990). Tabel 5-2 verskaf 'n oorsig van 

die vakbondbedrywighede in die Suid-Afrikaanse ekonomie sedert 1978. 

Gedurende die tagtigerjare het Tucsa verder veld teen die onafhanklike vakbonde 

verloor. Tucsa se grondwet is in 1980 verander om swart werkers in te sJuit en in 1983 

kon Tusca aanspraak maak op 'n totale ledetal van 500 000 persone in 27 vakbonde. 

Vanaf 1985 het al hoe meer vakbonde egter van Tucsa gedisaffilieer en in 1987 is 

besluit om Tucsa te ontbind. 

In 1985 en 1986 is twee nuwe vakbondfederasies gestig. Die federasies het die meeste 

van die onafhanklike swart vakbonde ingesluit. In 1985 is die Congress of South 

African Trade Unions (Cosatu) met ongeveer 500 000 lede en 33 geaffilieerde 

vakbonde, gestig. Die meeste van die geaffilieerde lede van Fosatu is by Cosatu 

ingelyf. In 1986 is 'n kleiner federasie, die National Council of Trade Unions (N actu ), 

met ongeveer 144 000 lede en 23 geaffilieerde vakbonde, gestig. Geaffilieerde lede 

van Cusa het by Nactu aangesluit maar die National Union of Mineworkers (Num), 

wat die grootste geaffilieerde lid was, het besluit om eerder by Cosatu aan te sluit 

(Friedman 1987; Kraak 1993). 
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Tabel 5-2 Vakbondbedrywigheid in Suid-Afrika vir 1978-1990 

Jaar Aantal Aantal Aantal Werksdae Vakbonddigtheid 
vakbond- stakings werkers verloor % van % van 
lede betrokke formele arbeids-

werkers mag 

1978 698931 106 14 160 10 553 9,74 7,28 
1979 701758 1 01 22 803 70 542 9,62 7,10 
1980 781758 207 61 785 174 614 10,49 7,69 
1981 1054405 342 92 842 226 554 13,78 10,08 
1982 1225454 394 141 571 365 337 15,70 11 '39 
1983 1288748 336 64 469 124 594 16' 61 11,65 
1984 1406302 469 181 942 379 712 17,96 12,36 
1985 1391423 389 239 816 678 274 17,87 11,89 
1986 1698157 793 424 390 1 308 958 21,78 1 4' 12 
1987 1879400 1 148 591 421 5 825 231 23,92 15,21 
1988 2084323 1 025 161 679 914 338 26,19 1 6' 41 
1989 2130117 855 197 504 1 238 686 26,67 16' 31 
1990 2458712 948 341 097 2 973 922 30,91 18,32 

Bronne: Sentrale Statistiekdiens: Suid-Afrikaanse Statistieke 
(1992) en Suid-Afrikaanse Arbeidstatistieke.(1986, 1992a); 
Departement van Mannekrag (1989) 

Lone en diensvoorwaardes in Suid-Afrika word nie uitsluitlik deur kollektiewe 

bedinging bepaal nie. Dit word deur die volgende vier metodes gereguleer: i) die 

Loonwet, in gevalle waar werkers nie kan organiseer om kollektief te beding nie; ii) 

die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, ten opsigte van werkers wat deur die Loonwet 

uitgesluit word; iii) kollektiewe bedinging tussen vakbonde en nywerhede in die 

Nywerheidsrade en; iv) kollektiewe bedinging tussen die bestuur van 'n firma en die 

vakbond in die firma. Oar die invloed van bedingingstrukture op werkloosheid, voer 

Calmfors en Driffill (1988) aan dat vakbonde meer gevoelig vir die verruiling tussen 

die reele loon en indiensneming is indien bedinging op sentrale of firma-vlak 

plaasvind as in die geval van bedinging op nywerheidsvlak. Volgens Carlin en Soskice 

(1990) kan dit toegeskryf word aan die feit dat die makro-ekonomiese realiteite in 

sentrale bedinging meer gewig dra, terwyl vakbonde op firma-vlak oor te min mag 

beskik. 

Gedurende die tagtigerjare het vakbonde 'n belangrike politieke rol in Suid-Afrika 

gespeel deur onder andere as belangrike geleiers vir sosiale, politieke en ekonomiese 

griewe te dien. Die verskuiwing in die polities-ekonomiese magsbalans ten gunste van 
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swart vakbonde was een van die belangrikste strukturele veranderings in die Suid

Afrikaanse ekonomie gedurende die tagtigerjare (Dornbusch et a/1991). 

5.2 Die koste van stakings 

Volgens Sadie (1992) verhoog stakings die koste van arbeid omdat dit tot 

produksieverliese lei, bestuur meer tyd aan onderhandelings moet bestee en daar 

onsekerheid is oor wanneer onderbrekings gaan plaasvind. 

Een van die maatstawwe van die koste verbonde aan stakings is die hoeveelheid 

werkdae wat as gevolg daarvan verlore gaah. Tabel 5-2 dui op 'n direkte verband 

tussen die groei in die hoeveelheid vakbondlede en die aantal stakings in Suid-Afrika 

gedurende die tagtigerjare. Die gemiddelde hoeveelheid stakings gedurende die 

tydperk van 1980 tot 1984 was 349 en vir die tydperk van 1985 tot 1990 was dit 860. 

Die verlies aan werkdae per stakende werker en per formele werker weens stakings 

word in Tabel 5-3 aangetoon. 

Ta.bel 5-3 Werkdae verloor in Suid-
Afrika weens stakings 

Per staker Per formele werker 

1980 2182 0102 
1981 2144 0103 
1982 2158 0105 
1983 1193 0102 
1984 2109 0105 
1985 2183 0109 
1986 3108 0116 
1987 9183 0174 
1988 5166 01 12 
1989 6127 0 I 16 
1990 8172 0137 

Gemiddeld: 
1980-90 4139 01 16 
1980-84 2137 0103 
1985-90 6107 0127 

Bronne: Sentrale Statistiekdiens: Suid
Afrikaanse Arbeidstatistieke (1986 1 1992a) 
en eie berekenings 
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Saam met die groei in lidmaatskap van vakbonde, is 'n toenemende styging in die 

verlies aan werkdae per staker en per formele werker ondervind. Die gemiddelde 

verlies aan werkdae per staker vir die tydperk van 1980 tot 1990 was 4,39 dae, en per 

formele werker 0,16 dae. Gedurende die tweede helfte van die tagtigerjare was daar, 

gemeet in terme van werkdae verloor, 'n skerp styging in die koste verbonde aan 

stakings. Vir die tydperk vanaf 1980 tot 1984 was die gemiddelde verlies aan werkdae 

per staker 2,37 en per formele werker 0,03. Gedurende die tydperk vanaf 1985 tot 

1990 het die gemiddeld na 6,07 werkdae per staker en 0,27 werkdae per formele 

werker gestyg. 

Tabel 5-4 gee 'n aanduiding van Suid-Afrika se posisie ten op sigte van die aantal 

stakings in vergelyking met die van 'n aantal ander lande. (Die syfers tussen hakies 

gee die rangorde vir elke tydperk.) 

Tabel 5-4 Gemiddelde aantal stakings per jaar in 
verskillende lande 

1980-90 1980-84 1985-90 

VSA 79 ( 11 ) 114 ( 9) 50 ( 11 ) 
Kanada 735 ( 4) 823 ( 3) 662 ( 5) 
Chili 75 ( 12) 56 ( 11 ) 85 ( 10) 
VK 1078 ( 3) 1350 (2) 850 ( 4) 
Swede 121 ( 8) 124 ( 8) 119 ( 8) 
RSA 627 (5) 349 (4) 859 (3) 
Nieu-Seeland 268 ( 7) 336 ( 5) 211 ( 7) 
Maleisie 22 ( 1 3) 28 ( 12) 18 ( 1 3) 
Brasilie 1163 (2) 226 (6) 1944 ( 1 ) 
zambie 113 (9) 175 ( 7) 61 ( 11 ) 
Australie 1856 ( 1 ) 2231 ( 1 ) 1544 (2) 
Kenia 93 ( 1 0) 79 ( 1 0) 105 (9) 
Japan 404 (6) - 404 (6) 

Bran: International Labour Statistics (1987; 1992) 

Volgens die gegewens in Tabel 5-4 het Suid-Afrika vanaf 1985 tot 1990 die derde 

meeste stakings van die dertien lande gehad. 

Die aantal werkdae verloor per staker in die betrokke Iande word in Tabel 5-5 

aangedui(met die rangorde tussen hakies). 
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Tabel 5-5 Werkdae verloor per staker vir verskeie lande 

1980-90 1980-84 1985-90 

VSA 25149 ( 1 ) 211005 ( 1 ) 291231 ( 1 ) 
Kanada 16183· ( 2) 181775 ( 2) 151218 ( 2) 
Chili 15162 ( 3) 171673 ( 3) 131943 ( 3) 
VK 61933 ( 4) 81954 ( 4) 51249 ( 7) 
Swede 51366 ( 5) 21468 ( 11 ) 71778 ( 4) 
RSA 4,389 (6) 2,373 (1.2) 6,068 (5) 
Nieu-Seeland 41353 ( 7) 21642 (9) 51779 (6) 
Maleisie 31639 ( 8) 31593 ( 5) 31377 ( 9) 
Zambia 31403 (9) 21795 ( 8) 31911 ( 8) 
Australie 21418 ( 1 0) 21964 (6) 11964 ( 11 ) 
Kenia 21342 ( 11 ) 21507 ( 1 0) 11683 ( 12) 
Japan 21234 ( 12) 21212 ( 13) 21235 ( 1 0) 
Wes-Duitsland 11835 ( 13) 21868 ( 7) 01975 ( 1 3) 

Bron: International Labour Statistics (1987; 1992) 

Hier beklee Suid-Afrika die sesde posisie vir die tydperk vanaf 1980 tot 1990. 

Gedurende die tydperk vanaf 1980 tot 1984 was die werkdae verloor per staker in 

Suid-Afrika bykans die laagste, maar in die tydperk vanaf 1985 tot 1990 het die posisie 

beduidend verander. 

Die verlies aan werkdae per forrriele werker in die betrokke lande word in Tabel 5-6 

aangedui (met die rangorde tussen hakies). 

Tabel 5-6 Werkdae verloor per formele werker 

1980-90 1980-84 1985-90 

VSA 01106 ( 8) 01145 ( 7) 01074 ( 8) 
Kanada 0148 ( 1 ) 01592 ( 1 ) 01386 ( 1 ) 
Chili 01055 ( 9) 01077 ( 8) 01037 ( 9) 
VK 01272 ( 4) 0143 ( 2) 01 141 ( 6) 
Swede 01168 (6) 01225 (6) 01 121 ( 7) 
RSA 0,163 (7) 0,033 ( 10) 0,273 (3) 
Nieu-Seeland 0134 (2) 01295 ( 5) 01379 ( 2) 
Maleisie 01007 ( 12) 01003 ( 1 3) 01010 ( 11 ) 
Zambia 01269 ( 5) 01365 ( 4) 01173 ( 5) 
Australie 0128 ( 3) 01391 ( 3) 01 187 ( 4) 
Kenia 01055 ( 1 0) 01023 ( 11 ) 01027 ( 1 0) 
Japan 01007 ( 1 3) 01012 ( 12) 01004 ( 1 3) 
Wes-Duitsland 01022 ( 11 ) 01044 ( 9) 01004 ( 1 2) 

Bron: International Labour Statistics (1987; 1992) 
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Ook hier het Suid-Afrika se relatiewe posisie beduidend verswak tussen 1980-84 en 

1985-1990. 

Die verlies aan werkdae is egter nie noodwendig 'n betroubare aanduiding van die 

verlies aan produksie nie. Die laasgenoemde hang in 'n groat mate af van die optrede 

van die ondernemings, die stand van die ekonomie en die verspreiding van 

stakingsaktiwiteite. Die verlies aan werkdae is 'n potensiele eerder as 'n reele verlies 

indien ondernemings, in die verwagting dat stakings kan plaasvind, vroegtydig 

voldoende voorrade opbou of verbruikers, indien voorrade nie beskikbaar is nie, hulle 

aankope uitstel. Gedurende 'n resessie, wanneer ondernemings 'n laer vraag na hulle 

produkte ondervind en werkers nie teen valle kapasiteit werk nie, is die 

produksiekoste verbonde aan 'n staking ook laer. Indien slegs enkele werkgewers 

deur stakings geraak word, is die koste moontlik hoog vir die werkgewers, maar het 

dit nie noodwendig 'n groat impak op die to tale produksie nie (Marshall et al 1980). 

In die Suid-Afrikaanse ekonomie het die meeste stakings vir die tydperk van 1985 tot 

1989 in die fabriekswesesektor plaasgevind, maar die verlies aan werkdae per staker 

was die hoogste in die vervoer- en kommunikasiesektor. Per formele werker was dit 

die hoogste in die mynboubedryf. Die fabriekswesesektor en die mynbousektor was 

gesamentlik verantwoordelik vir 86% van die verlies aan werkdae. 

Terwyl werkdae wat verlore gegaan het weens stakings gedurende die tweede helfte 

van die jare tagtig sterk toegeneem het, was dit oor die algemeen steeds veellaer as 

die werkdae wat weens ongelukke verlore gegaan het- kyk Tabel5-7. 

Tabel 5-7 Werkdae verloor weens nywerheids-
ongelukke en stakings vir 1985-90 

Tydperk Ongelukke Stakings 

1985 2 761 551 678 274 
1986 3 077 074 1 308 958 
1987 3 259 779 5 825 231 
1988 3 285 917 914 388 
1989 3 4633 334 1 238 686 

Bran: Departement van Mannekrag: Jaarverslae 
van die Ongevallefonds (1988, 1990, 1991) 
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Die koste verbonde aan stakings was 'n nuwe kostekomponent waarmee firmas 

gedurende die tagtigerjare kennis gemaak het. In die ander Jande wat in vorige 

tabelle aangetoon is, was vakbonde en stakings al 'n geruime tyd deel van die 

institusionele omgewing en het ondernemings reeds geleer hoe om arbeidsonrus en 

onderbrekings te hanteer. Suid-Afrikaanse ondernemings is heel waarskynlik 

onverhoeds betrap deur die vinnige styging in die aantal vakbondlede, aantal stakings 

en werkdae wat verlore gegaan het, en het nie oor die nodige ondervinding of 

vaardigheid beskik om die veranderings te hanteer nie. Dit het addisionele koste 

meegebring en ook die persepsie verstewig dat arbeid onbetroubaar is. Die toename 

in stakings het ook in 'n polities onvriendelike klimaat plaasgevind. Stakings het egter 

nie net 'n negatiewe impak nie. Die moontlikheid bestaan dat verbeterde 

arbeidsverhoudinge tot stand kan kom wat tot verhoogde produktiwiteit kan lei 

(Freeman & Medoff 1984). 

Die belangrikste kostekomponent van arbeid is egter die reele loon wat aan arbeid 

betaal moet word. In die volgende afdeling word aandag aan hierdie aspek bestee. 

5.3 Vakbonde, reiHe lone en loonaanpasbaarheid in Suid-Afrika 

In hoofstuk 4 is daar aangetoon dat vakbonde deur middel van hul invloed op lone 'n 

belangrike invloed .op werkverskaffing kan uitoefen. Alhoewel die oordragmeganisme 

waarvolgens vakbonde lone belnvloed en lone op hulle beurt werkverskaffing 

belnvloed, van benadering tot benadering verskil, is daar aanduidings dat oormatige 

loonverhogings negatief op werkverskaffing inwerk. 

Volgens die neo-klassieke benadering veroorsaak vakbonde 'n verhoogde loon (in die 

reg op bestuursmodelle) en die verhoogde lone veroorsaak 'n daling in indiensneming. 

Die verlaagde indiensneming ontstaan omdat dit nie vir firmas winsgewend is om 

meer arbeid in diens te neem nie. 

Vanuit 'n Keynesiaanse perspektief gesien, kan geargumenteer word dat die 

verhoogde lone as gevolg van vakbondoptrede tot die herevaluering van die 

grensdoeltreffendheid van kapitaallei, wat negatiewe gevolge vir die totale vraag en 

werkverskaffing inhou. 

Volgens die natuurlike werkloosheidskoersbenadering word 'n verhoogde natuurli~e 

werkloosheidskoers ondervind indien werkloosheidsvoordele en/of minimumlone in 
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werkloosheidskoers verhoog kan word, is wanneer persone toustaan v1r 

werkgeleenthede in die vakbondsektor en nie werkgeleenthede in die nie

vakbondsektor benut nie. 

Volgens die Nairu-benadering ontstaan werkloosheid deurdat vakbonde deur middel 

van loonverhogings 'n versnelling in inflasie veroorsaak wat dan 'n beperkende 

vraagbeleid noodsaak wat op sy beurt 'n negatiewe uitwerking op werkverskaffing het. 

In hierdie en die volgende afdeling word daar gelet op verskillende standpunte ten 

opsigte van die invloed van vakbonde op reele lone en werkverskaffing in die Suid

Afrikaanse ekonomie sedert die sewentigerjare. In die afdeling val die klem op 

moontlike invloed van vakbonde op reele lone, terwyl die invloed van vakbonde op 

werkverskaffing in die volgende afdeling onder die soeklig geplaas word. In die 

laasgenoemde afdeling word daar ook aandag aan ander verklarings vir toenemende 

werkloosheid in Suid-Afrika geskenk. 

5.3.1 Vakbonde en reele lone in Suid-Afrika 

Die verloop van die gemiddelde reele loon in die formele sektor (uitgesluit die 

landbou en huiswerkers) in Suid-Afrika word in Diagram 5-l uiteengesit. 

70 72 1ll 78 80 112 .. .. .. 
71 73 70 77 79 81 83 80 81 ll9 

,_\ 
Tydperk 

, .. ,, •• ~--">· 

Diagram 5-1 Die verloop van gemiddelde reele lone in di~ for'mele 

sektor vanaf 1970 tot 1989 (teen 1975-pryse) 

Bron: Hofmeyer (1994) 



108 

Die verloop van die reele loon toon verskillende neigings. Yanaf 1972 tot 1975 het 

die reele loon teen 'n geweegde gemiddelde koers van 2,2% per jaar gestyg. Vir die 

tydperk 1975-79 het die reele loon teen 'n geweegde gemiddelde koers van 0,21% per 

jaar gestyg en vanaf 1979 tot 1984 het die reele loon teen 'n geweegde gemiddelde 

koers van 3,1% per jaar gestyg. Die enigste daling in die reele loon was vanaf 1984 tot 

1987 toe dit teen 'n geweegde gemiddelde koers van 2,9% per jaar gedaal het. Vir die 

tydperk 1987-91 het die reele loon teen 'n geweegde gemiddelde koers van 2,15% per 

jaar gestyg. 

Vanaf 1970 tot 1984 het die loongaping tussen swartes en blankes in die formele 

sektor vernou. In Diagram 5-2 word aangetoon dat swartes 'n deurlopende toename 

in reele lone ondervind het, terwyl die verloop van die reele loon vir blankes 'n grater 

sensitiwiteit vir die konjunktuur getoon het. 
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(/) 

600 0 

5000 

400 0 

c
o.. J, 3000 
....... 
OJ 

2000 

1000 

0 
I I ~ 
70 72 

71 

~ 
74 .76 78 80 82 84 

73 75 77 79 81 83 

Tydperk 

I~ Swartes - Blankes 

• ..... ·~ .)o ·-

Diagram 5-2 Gemiddelde reele lone vir swartes en blankes 1970-1984 

(teen 1975-pryse} 

Bran: Hofmeyer (1994) 
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Ta.bel 5-8 Gemiddelde jaarlikse groei 
in reele brute binnelandse produk in 
Suid-Afrika 

Jare Koers 

1970-1975 4,0 
1975-1980 2,7 
1980-1985 1 , 2 
1985-1989 1 , 9 

Bron: Suid-Afrikaanse Reserwebank. 

Die 1973-stakings in Durban het tot 'n vernuwing in arbeidsverhoudinge aanleiding 

gegee, asook tot 'n aantal institusionele veranderinge (sien afdeling 5.1.1) in die 

daaropvolgende jare. Daar bestaan nie eenstemmigheid oor die oorsake van die 

stakings nie. Volgens Lodge (1987) was die erosie van reele lone weens inflasie die 

hoofoorsaak van die stakings. Hofmeyer (1994) argumenteer egter dat reele lone 

besig was om te styg. Volgens hom het die stygende reele lone tot die stakings 

bygedra, aangesien dit die moontlikheid dat die stakings suksesvol sou wees, verhoog 

het. 

Gedurende die stakings het die vakbonde aangedring op hoer lone wat uiteindelik 

toegestaan is. Firmas het ook aangedui dat verdere verhogings toegestaan sou word 

en dat die verhogings wat toegestaan is nie hulle winsgewendheid nadelig bei:nvloed 

het nie (Friedman 1987). In reaksie op hierdie stakings het die regering ook opdrag 

aan die Loonraad gegee om minimumlone vir ongeskoolde werkers te hersien. Die 

lone is dan ook verhoog. Die persdekking in die buiteland oor die 

werksomstandighede van swart werkers in Britse firmas, het ook aanleiding gegee tot 

verhoogde druk deur Britse politici, anti-apartheidsgroepe en vakbonde op firmas in 

Suid-Afrika om hoer lone te betaal en vakbondregte te erken (Friedman 1987). 

Volgens Lodge (1987) kon firmas hierdie loonverhogings bekostig, aangesien 

arbeidskoste weens die meganisasieproses wat gedurende die sestigerjare plaasgevind 

het nie 'n belangrike kostekomponent was nie. Hofmeyer (1994) redeneer dat sekere 

sektore gedurende hierdie tydperk 'n tekort aan sowel geskoolde as ongeskoolde 

arbeid ondervind het en dat die verhoogde lone en institusionele veranderings 'n 

reaksie op hierdie skaarsheid van arbeid was. Volgens hom was die loonverhogings 
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vir hierdie tydperk moontlik hoer as wat dit in die afwesigheid van vakbonde sou 

gewees het, maar die dryfveer van die loonstygings was gelee in markverwante eerder 

as institusionele faktore. 

Gedurende die middel sewentigerjare het die ekonomie gestagneer, maar ten ·spyte 

van die stygende werkloosheid wat die stagnasie meegebring het, het reele lone steeds 

gestyg. Die styging kan derhalwe ni~ as 'n reaksie op die skaarsheid aan arbeid 

beskou word nie. Na 1979 het die arbeidsmark verreikende institusionele en 

strukturele veranderings ondergaan en het die vakbonde 'n grater rol gespeel (kyk 

afdeling 5-2 hierbo ). Dit het stukrag gegee aan die idee dat vakbonde 'n belangrike 

oorsaak van veranderings in reele lone en werkskaarste is. 

Volgens Hofmeyer (1994) was markverwante faktore eerder as .institusionele faktore 

verantwoordelik vir die stygende reele lone gedurende die tydperk vanaf 1975 tot 

1985. Hy redeneer dat die gemiddelde loontendens 'n funksie van 'n verandering in 

·die loonstruktuur en 'n verandering in die verspreiding van die bevolking oor die 

loonstruktuur was. Indien 'n daling in lone gepaard gaan met 'n opwaartse 

deurdringing van die bevolking deur die beroeps- en opvoedkundige vlakke, waar 

relatief hoer lone verdien word, kan 'n stygende gemiddelde loon verkry word. Hy 

· identifiseer die volgende hoofoorsake van die stygende gemiddelde reele lone tussen 

1975 en 1985: die vermindering in die loonverskille tussen manlike en vroulike 

werkers; die vernouing van die loongaping tussen sektore; 'n verhoogde opbrengs op 

ervaring; en 'n opwaartse deurdringing van die bevolking deur die beroeps- en 

opvoedkundige vlakke. Die verrassendste gevolgtrekking is dat die reele lone van 

manlike ongeskoolde werkers in die nywerheidsektor gedurende hierdie tydperk met 

3% per jaar gedaal het. Volgens hom kan hierdie resultate toegeskryf word aan 'n 

oorskotaanbod van ongeskoolde arbeid as gevolg van die swak ekonomiese prestasie. 

Volgens Hofmeyer (1994) het vakbonde wei gedurende hierdie tydperk 'n beduidende 

il)vloed op loonvasstelling in sekere sektore gehad, maar was dit nie 'n belangrike 

verklaring vir veranderings in die gemiddelde reele loon nie. 

Moll (1993) het bevind dat die loonverskil tussen die vakbondsektor en nie

vakbondsektor ten opsigte van swart manlike en vroulike bloukraagwerkers in 1985 
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ongeveer 24% was. In vergelyking met loonverskille in Westerse lande kom Moll 

(1993: 256) tot die gevolgtrekking dat 

The results for black South African unions thus fall in the higher "American" 
range rather·than in the lower "European" range. Indeed, this result may be 
consistent with Blanchflower and Freeman's (1990) typology, because the 
large union effects observed for blacks in South Africa, especially for 
unskilled blacks, are probably due to the decentralized plant level activities of 
the emergent unions. 

Hofmeyer (1994: 142) se kommentaar op Moll se studie is dat "the fact that only some 

25 per cent of Africans in the BMR sample were unionised means that the 24 per cent 

effect on members wages' reduces to 6 per cent overall, assuming that Africans 

experienced the same union effect as the Coloureds and Asians included in Moll's 

sample". Volgens Fallon (1992: 22) is die implikasies van Moll se studie vir die 

tydperk 1980-90 dat "union growth has at most increased real African wages by 7.0 

percent (or by 0.68 percent a year) over the past decade". 

Fallon (1992) skryf die stygende reele loon van swartes gedurende die tagtigerjare toe 

aan stakingsbedrywighede, die afskaffing van paswetgewing en die vermindering in die 

loongaping tussen blankes en swartes. 

Volgens Fallon (1992) was stakingsbedrywighede gedurende die tydperk 1979-1985 

verantwoordelik vir ongeveer 15% van die verhoging in lone, wat gelykstaande is aan 

'n jaarlikse styging in reele terme van ongeveer 1,27%. Hierdie syfer is hoer as die 

van Moll (1993). Moll het die invloed van vakbondlidmaatskap ontleed, terwyl Fallon 

(1992) die invloed van stakings ontleed het. Fallon (1992: 24) wys egter daarop dat 

"the unevenness of African trade union development in South Africa makes 

quantitative assesment of its impact on wages difficult, and estimates from both time

series and cross-section sources must be treated with caution". 

Wat paswetgewing betref, bereken Fallon (1992) dat die verwydering daarvan 

.gedurende die tydperk 1975-1985 tot 'n gemiddelde jaarlikse styging van 0,9% in reele 

lone bygedra het. Ter stawing van sy siening dat die afskaffing van paswetgewing 

reele lone verhoog eerder as verlaag, voer Fallon (1992) aan dat firmas weens die 

paswetgewing meer tydelike werkers teen verminderde betaling aangestel het. Die 

tydelike werkers kon mi_nder betaal word omdat hulle beweeglikheid tussen sektore en 
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toetrede tot die informele sektor beperk was. Deurdat die paswetgewing afgeskaf is, 

het die tydelike werkers grater vryheid van beweging verkry. 

Fallon (1992) bereken die bydrae van die vermindering van die loongaping tussen 

blankes en swartes tot stygende reele lone in die sewentigerjare op ongeveer 2,5% per 

jaar. Volgens hom kan dit toegeskryf word aan verminderde diskriminasie, druk op 

werkg'ewers om loonverskille tussen die rassegroepe te verminder en verbeterde 

vaardigheidsvlakke van werkers. Gedurende die tagtigerjare was hierdie invloed 

volgens hom egter negeerbaar. 

Volgens Hofmeyer (1994) is reele lone na 1985 deur institusionele eerder as 

markfaktore bepaal. Hy baseer die gevolgtrekking op die veranderings in reele lone 

vir die verskillende sektore. In die nywerheidsektor het beroepslone vir swartes 

gestyg terwyl dit vir blankes gedaal het. Swartes het 'n styging in beide gemiddelde 

lone en beroepslone ondervind en 'n vernouing in die beroepsloongaping het 

plaasgevind, aangesieil lone vir ongeskoolde werkers vinniger as die vir geskoolde 

werkers gestyg het. 

In die mynbousektor het lone vir ongeskoolde arbeid vinniger as die van geskoolde 

arbeid gestyg, met die gevolg dat die gaping tussen die twee vernou het. In die 

konstniksiesektor was loonveranderings meer gevoelig'vir die besigheidsiklus en in 

die landbou- en huiswerkersektor, waar daar 'n oorskotaanbod van arbeid is, kan 

loonverhogings a an institusionele faktore toegeskryf word. 

Hofmeyer (1994) beskou vakbonde as 'n belangrike institusionele faktor wat sedert 

1985 tot 'n verhoging in lone bygedra het. Hieroor skryf hy: 

Pressure to improve the lot of the lowest-paid and close gaps from trade 
union and other sources is likely to have been a significant factor. 
Presumably the structure of much of industry, with a high degree of 
monopoly and therefore little effective competition, enabled employers to 
respond to these pressures in a positive way. The pattern of rising wage rates 
and decreasing occupational differentials (at a time of generally slack labour
market demand) which characterised the period after 1985 is consistent with 
an explanation based on institutional rather than market pressure (Hofmeyer 
1994: 165). 
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5.3.2 Ekonomiese en institusionele invloede op loonaanpasbaarheid 

Sowel ekonomiese as institusionele faktore word as belangrike determinante van 

reele lone en veranderings in reele lone beskou. In Tabel 5-9 word 'n kwantitatiewe 

aanduiding ten opsigte van sekere ekonomiese en institusionele faktore in Suid

Afrika gegee. 

Tabel 5-9 Kwantitatiewe maatstawwe van sekere ekonomiese en 
institusionele faktore aanwesig in die Suid-Afrikaanse ekonomie 

Tydperk %-veran- %-veran- Arbeids- %-veran- Gemiddelde 
dering in dering in markdruk dering in aantal 
werkver- arbeidsmag reEHe lone stakings 
skaffing 

1 2 2 - 1 = 3 4 5 

72 - 75 2,6 2,9 0,3 2,2 274 
75 - 79 1, 4 2,9 1, 5 0,2 163 
79 - 84 1, 5 2,8 1, 3 31 1 308 
84 - 87 0,3 2,7 2,4 -2,9 699 
87 - 90 0,5 2,7 2,2 2, 1 994 

Netas: Die tydperke is geidentifiseer volgens Diagram 5-1. Kolomme 
1 en 2 berus op Tabel 2-11. Kolom 1 gee die gemiddelde jaarlikse 
veranderings in formele werkverskaffing. Kolom 2 gee die gemiddelde 
jaarlikse veranderings in die arbeidsmag. Kolom 3 is verkry deur 
kolom 1 van kolom 2 af te trek en verteenwoordig afwaartse 
arbeidsmarkdruk op lone. Kolom 4 toon die gemiddelde jaarlikse 
veranderings in die gemiddelde reele loon en is gebaseer op Tabel 5-
8. Kolom 5 toon die gemiddelde aantal stakings per jaar en is 
gebaseer op Tabelle 5-1 en 5-2. 

Gedurende die tydperk vanaf 1972 tot 1975 is die arbeidsmark gekenmerk deur 'n 

relatief sterk vraag na arbeid, soos weerspieel in die groei van werkverskaffing in die 

formele sektor, en slegs 'n geringe afwaartse arbeidsmarkdruk op lone. Sekere 

institusionele veranderings gedurende hierdie tydperk het ook die afwaartse druk van 

werkloosheid op lone verswak. Die belangrikste hiervan was die skerp verhoging in 

stakingsaktiwiteit vanaf 1973, die hersiening van die minimumloon, en politieke en 

sosiale druk op firmas om hoer lone te betaal. Die institusionele druk en die relatief 

lae arbeidsmarkdruk het daartoe bygedra dat reele lone gedurende hierdie tydperk 

met gemiddeld 2,2% per jaar gestyg het. Reele lone het veral na die stakings in 1973 
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skerp gestyg. Die afwaartse arbeidsmarkdruk op lone was egter besonder laag en 

institusionele faktore het die hoer reele lone ondersteun eerder as veroorsaak. 

Gedurende die tydperk 1975-79 was daar 'n relatief sterk daling in die koers van 

toename in werkverskaffing in die formele sektor in vergeleke met die vorige tydperk. 

Die afwaartse arbeidsmarkdruk op lone het gevolglik sterk toegeneem. Die aantal 

stakings het oak skerp gedaal en dit het die institusionele druk op lone verminder. 

Daarenteen het die politieke en sosiale druk om verhoogde lone, en veral vir die 

vernouing van die ~oongaping tussen blankes en swartes, skerp toegeneem. 'n Grater 

opwaartse mobiliteit van swart werkers ten opsigte van werkgeleenthede is oak 

gedurende hierdie tydperk waargeneem. Ten spyte van die politieke en sosiale druk 

het die koers van toename in reele lone skerp gedaal - die gemiddelde jaarlikse 

styging vir hierdie tydperk was slegs 0,21 %. Die skerp afname in die koers van 

toename in reele lone kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die verhoogde afwaartse 

arbeidsmarkdruk op lone. Institusionele faktore het egter verhoed dat die koers daal. 

Gedurende die tydperk vanaf 1979 tot 1984 het werkverskaffing teen min of meer · 

dieselfde koers toegeneem, maar die afwaartse · druk op lone het gedaal. 

Stakingsbedrywigheid het gedurende hierdie tydperk sterk gestyg. Die voorstelle van 

die Wiehahn-kommissie (kyk afdeling 5.2) wat verreikende gevolge vir 

arbeidsverhoudinge gehad het, is oak ge:implementeer. Institusionele veranderings 

gedurende hierdie tydperk het die volgende ingesluit: die erkenning van vakbonde; 

die afskaffing van paswetgewing en werkreservering; grater geografiese en opwaartse 

mobiliteit van arbeid; en sterk politieke en sosiale druk vir 'n vernouing in die 

loongaping tussen rasse asook tussen geslagte. 'n Tekort aan sekere soorte geskoolde 

werkers is ondervind, terwyl daar in ander markte 'n oorskotaanbod van arbeid was. 

Institusionele faktore het waarskynlik 'n al hoe grater rol in die bepaling van 

loonverhogings gespeel. 

· Gedurende die tydperk vanaf 1984 tot 1987 was daar egter 'n skerp daling in die koers 

waarteen werkverskaffing toegeneem het, naamlik van 1,5% vir die tydperk 1979-1984 

tot 0,3% vir die tydperk 1984-1987. Die afwaartste arbeidsmarkdruk op lone het 

gevolglik skerp toegeneem- vanaf 1,3% per jaar vir die tydperk 1979 tot 1984 na 2,4% 

per jaar vir die tydperk 1984 tot 1987. Stakingsaktiwiteite het oak drasties verhoog, 

veral in 1987 (wat deur 'n uitsonderlike hoe getal stakings gekenmerk is). Politieke en 
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sosiale druk vir die vernouing van die loongaping was steeds aanwesig. Ten spyte van 

die verhoogde stakingsaktiwiteite, het die reele loon met 2,9% per jaar gedaal. Die 

dating in die reele loon kan toegeskryf word aan die verhoging in afwaartse 

arbeidsmarkdruk weens die skerp daling in die koers van toename in die 

werkverskaffing en die toename in die arbeidsmag. Dit wil dus voorkom asof 

ekonomiese faktore gedurende hierdie termyn die leidende rol gespeel het, terwyl 

institusionele faktore verhoed het dat die reele loon verder daal. 

Gedurende die tydperk vanaf 1987 tot 1990 was daar 'n 0,2% styging in die koers van 

toename in werkverskaffing. Die afwaartse arbeidsmarkdruk op lone het afgeneem 

en stakingsaktiwiteite het 'n verdere hoogtepunt bereik. Die reele loon het teen 'n 

koers van 2,15% per jaar gestyg, wat bykans dieselfde koers is as waarteen dit in die 

tydperk vanaf 1972 tot 1975 gestyg het. Die koers van toename in werkverskaffing 

was egter aansienlik laer as vir die tydperk van 1972 tot 1975, waarskynlik omdat die 

institusionele omgewing radikaal met die van die tydperk 1972-1975 verskil het. 

Die veranderings in die reele loon kan dus afwisselend toegeskryf word aan 

ekonomiese en institusionele faktore. Ekonomiese faktore was egter die belangrikste 

determinant, terwyl institusionele faktore 'n ondersteunende rol gespeel het. Die 

resultaat is geensins verbasend nie, aangesien die reele loon slegs kan toeneem indien 

meer goedere en dienste geproduseer word. Die relatiewe posisie van groepe werkers 

kan egter. weens institusionele faktore verander - vergelyk die vernouirig in die' 

loongaping tussen geskoolde en ongeskoolde werkers. 

Wat ekonomiese faktore betref, is daar aanduidings dat die vlak van werkloosheid nie 

'n belangrike rol speel nie. V eranderings in die reele loon word eerder deur 

veranderings in die vlak van werkloosheid bepaal. Sedert die vroee sewentigerjare het 

die vlak van werkloosheid toegeneem en volgens die neo-klassieke siening behoort dit 

'n daling in die reele loon tot gevolg gehad het. Sowel die reele loon as werkloosheid 

het egter gestyg. 

Tabel 5-9 toon dat die koers waarteen reele lone styg, toeneem indien die koers 

waarteen werkloosheid toeneem, daal. Die invloed van institusionele faktore word 

veral bepaal deur die koers waarteen formele werkverskaffing verander. 'n Dating in 

die koers waarteen werkverskaffing uitbrei, is gevolg deur 'n afname in die koers van 
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toename in die reele loon, ten spyte van 'n veranderde institusionele omgewing wat 

die afwaartse druk op lone verminder het. 'n Toename in die koers waarteen 

werkverskaffing uitbrei ~ hoe gering oak al - is deur 'n styging in die reele loon gevolg. 

Die teenwoordigheid van vakbonde in die ekonomie veroorsaak wel verminderde 

afwaartse druk op lone - lone styg waarskynlik hoer en daal waarskynlik in 'n mindere 

mate as in die afwesigheid van vakbonde. Die presiese mate waarin vakbonde 'n 

invloed op loonstygings in Suid-Afrika uitoefen, kon egter nag nie vasgestel word nie. 

In Suid-Afrika is slegs 30% van werkers lede van vakbonde en is vakbonde oak nie in 

al die sektore bedrywig nie. Ander institusionele faktore in die vakbondsektor en nie

vakbondsektor kan 'n belangrike invloed op lone uitoefen. Die veranderings in die 

gemiddelde reele loon kan derhalwe nie sander meer aan vakbondoptrede toegeskryf 

word nie. Die feit dat vakbonde hoer lone en grater loononaanpasbaarheid teweeg 
',' 

bring, is nie genoegsame bewys daarvan dat vakbonde werkloosheid veroorsaak nie 

(kyk hoofstuk 4 ). 

In die volgende afdeling word verskillende sienings oar die oorsake van werkloosheid 

en die invloed van vakbonde op werkloosheid in Suid-Afrika bespreek. 

5.4 Werkloosheid in Suid-Afrika, met verwysing na die rol van vakbonde 

5.4.1 'n Natuurlike werkloosheidskoershipotese 

Volgens die natuurlike werkloosheidskoersbenadering word werkverskaffing deur die 

wisselwerking tussen die vraag na arbeid en die aanbod van arbeid bepaal. Die loon is 

die ewewigskeppende meganisme wat verseker dat arbeidsmarkte ewewig bereik. In 

hierdie benadering is die veronderstelling oak dat die nodige aanpassings in die loon 

gemaak word om te verseker dat die arbeidsmarkte in ewewig is. In die Suid

Afrikaanse debat gebruik Gerson, Kantor en Hofmeyer die natuurlike 

werkloosheidskoersbenadering om werkloosheid te ontleed. 

Gerson en Kantor (1980: 81) redeneer dat "The black unemployment issue in South 

Africa has been discussed without much apparent regard for contemporary analysis of 

unemployment" en dat die "intertemporal substitution approach" en die gedagte dat 



117 

arbeidsmarkewewig op die lang termyn deur middel van die werking van vraag en 

aanbod bereik word, die toepaslike raamwerk is waarvolgens veranderings in die reele 

loon en werkloosheid ontleed moet word. Deur so 'n raamwerk te gebruik, kom 

Gerson en Kantor (1980: 81) tot die gevolgtrekking dat "what has been described and 

measured as "unemployment" is in fact low labour force participation rates in the 

modern sector of the South African economy". Hierdie lae arbeidsmagdeelname 

ontstaan volgens hulle as gevolg van 'n optimaliseringsbesluit wat binne 'n bepaalde 

institusionele raamwerk deur rasionele indiwidue geneem word. Vir sommige 

persone was hierdie besluit vanwee institusionele beperkings soos byvoorbeeld die 

paswetgewing (nie weens die tekort aan werkgeleenthede nie) 'n besluit tussen die 

duiwel en die diepblou see. 

Die beweeglikheid van swart vroulike tuislandwerkers was byvoorbeeld deur 

wetgewing beperk. Hulle kon slegs hul arbeid teen 'n loon in die tuislande verkoop. 

Die beskikbare reele loon in hierdie sektor was egter so laag dat hulle besluit het om 

nie hulle arbeid beskikbaar te stel nie. Die manlike swart tuislandwerker, daarenteen, 

moes besluit hoeveel tyd om in die tuislandsektor deur te bring en hoeveel tyd in die 

moderne sektor. Hierdie besluit is grootliks belnvloed deur die huidige en verwagte 

reele loon in die onderskeie sektore. Indien die reele loon in die moderne sektor 

toeneem, word meer tyd in die moderne sektor bestee. 

Ter stawing van hulle standpunt dat werkloosheid vir die manlike tuislandwerkers 

toegeskryf kan word aan hul keuse om nie arbeid aan die moderne sektor te verskaf 

nie, voer Gerson en Kantor (1980) aan dat die reele loon van mynwerkers gedurende 

die tydperk 1971-1977 verdriedubbel is ten einde manlike tuislandwerkers te oorreed 

om arbeid aan die mynbousektor beskikbaar te stel. Die styging in die reele loon wat 

gedurende hierdie tydperk in al die sektore waargeneem is, is volgens hulle ook 'n 

aanduiding van die bestaan van 'n oormaatvniag na arbeid. 

Gerson (1981) argumenteer dat drie stelle faktore in die Suid-Afrikaanse ekonomie 

die natuurlike werkloosheidkoers bei"nvloed, naamlik wrywings- en soektoggedrag, 

vrywillige werkloosheid en institusioneel-gelnduseerde werkloosheid. 

Volgens Gerson (1981) is soektog- en wrywingswerkloosheid onafwendbaar in enige 

ekonomie, maar is die vlakke daarvan moontlik hoer in Suid-Afrika as in die 



--- ------ -----------------, 

118 

nywerheidslande. Hy skryf dit toe aan 'n gebrek aan toeganklikheid tot moderne 

kommunikasiemiddele by sommige persone. Voorts beklemtoon hy ook die 

arbeidsmarkbeperkinge op die geografiese en opwaartse beweeglikheid van arbeid. 

Gerson (1981: 12) beskou onvrywillige werkloosheid as 'n "failure of the labour 

markets (however segmented) to clear". Sy oplossing is om lone te verminder. Hy 

aanvaar dat markewewig bereik word en argumenteer dan dat "involuntary 

unemployment and market clearing can co-exist only in the case of a perfectly elastic 

labour-supply curve". Volgens hom bestaan 'n volmaak elastiese aanbodskromme 

egter nie en derhalwe ook nie onvrywillige werkloosheid nie. Hy beskou dus allt:: 

vorme van werkloosheid as vrywillig. 

Die natuurlike werkloosheidskoers kan ook verhoog word deur beperkings op die 

geografiese en opwaartse beweeglikheid van arbeiders. In Suid-Afrika het wette en 

reelings soos paswetgewing, 'n kwotastelsel en spesiale werwingsregte aan myne die 

beweeglikheid van arbeid beperk. Gerson (1981: 15) meen egter dat beperkings in 

een segment van die arbeidsmark nie sal verhoed dat ander segmente van die mark 

ewewig bereik nie. Die natuurlike werkloosheidskoers'word egter verhoog deur die 

lae elastisiteit van die arbeidsvraagkromme en die hoe elastisiteit van die 

arbeidsaanbodkromme in die markewewigsektor. Hierdie werkloosheid staan bekend 

as institusioneel-gei'nduseerde werkloosheid. 

Wat die invloed van vakbonde betref, wys Hofmeyer (1994) daarop dat die 

verwantskap tussen vakbonde, stygende reele lone en werkloosheid 'n komplekse 

aangeleentheid is en dat daar nie net aanvaar kan word dat daar 'n direkte 

verwantskap tussen stygende reele lone en werkloosheid bestaan nie. 

Om die moontlike werkverskaffingsgevolge van vakbonde toe te lig, gebruik 

Hofmeyer (1994) 'n twee-sektormodel (kyk Hoofstuk 4) en toon hy aan dat 

werkloosheid kan bestaan selfs al is 'n mededingende sektor teenwoordig. Hierdie 

soort werkloosheid word toegeskryf aan die feit dat persone wat 'n werk in die 

vakbondsektor verkies, waar die lone hoer is, 'n beter kans staan om die 

werkgeleentheid te bekom indien hy of sy werkloos is. Dit is die sogenaamde 

toustaanwerkloosheid. 
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Vir Hofmeyer (1994) is openlike werkloosheid nie die probleem nie, maar wei die 

verskillende vorme van onderindiensneming in die informele sektor. Oor 

werkgeleenthede in die informele sektor skryf hy: 

Most people are likely to be working long hours in jobs with much lower 
productivity and correspondingly lower wages than in the formal sector. The 
existence and perpetuation of such jobs should not be attributed to the 
actions of rapacious capitalists, who are only taking advantage of existing 
market opportunities, but rather to the institutional factors which have 
operated to restrict the provision of 'good jobs' in the high-wage or protected 
sector, thereby creating conditions under which the so-called exploitative jobs 
in the competitive sector can exist (Hofmeyer 1994: 168). 

Gerson, Kantor en Hofmeyer is van mening dat openlike werkloosheid 'n keuse is wat 

deur die indiwidu gemaak word. In die formele sektor vind 'n rantsoenering van 

werkgeleenthede as gevolg van institusionele faktore plaas. Daar bestaan egter wei 'n 

markewewigsektor (die tuislande in die sewentigerjare en die informele sektor in die 

tagtigerjare) waar 'n persoon wei 'n werkgeleentheid kan bekom. Die lone en 

werksomstandighede in die markewewigsektor is nietemin van so 'n aard dat baie 

mense nie bereid is om hierdie werkgeleenthede te benut nie en eerder verkies om 

werkloos te wees - vandaar die gedagte dat die werkloosheidsprobleem in 

werklikheid met 'n armoedeprobleem verwar word. 

Hierdie bepaalde siening van werkloosheid is gegrond op die beskouing dat 
- -

werkverskaffing deur die wisselwerking tussen die vraag na en die aanbod van arbeid 

bepaal word. Veranderings in die loon is die ewewigskeppende meganisme wat 

verseker dat die hoeveelheid wat aangevra word, gelyk is aan die hoeveelheid wat 

aangebied word. Onvrywillige werkloosheid kan slegs bestaan indien daar 6f 

loonstarheid 6f 'n volkome elastiese arbeidsaanbodkromme bestaan - moontlikhede 

wat volgens Gerson en Kantor nie kan bestaan nie. 

'n Moontlikheid wat nie in ag geneem word nie, is dat werkverskaffing nie deur die 

wisselwerking van die vraag na en aanbod van arbeid bepaal word nie, maar deur die 

effektiewe vraag. Indien werkverskaffing deur die effektiewe vraag bepaal word, is 

die bestaan van onvrywillige werkloosheid nie van loonstarheid of 'n volmaak

elastiese aanbodskromme van arbeid afhanklik nie. 

Dit is egter te betwyfel of die natuurlike werkloosheidskoersbenadering sinvol op die 

Suid-Afrikaanse ekonomie toegepas kan word, aangesien die Suid-Afrikaanse 
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arbeidsmark deur massawerkloosheid gekenmerk word. Massawerkloosheid dui op 'n 

oorskot aanbod van arbeid en onvrywillige werkloosheid. 

Voorstanders van die natuurlike werkloosheidkoersbenadering meen dat 

werkloosheid in Suid-Afrika, oftewel dit wat as werkloosheid waargeneem word, 

eerder 'n armoedeprobleem is. Indien dit wel 'n werkloosheidsprobleem is, le die 

oplossing in die uitbreiding van werkgeleenthede teen die bestaande loon. Indien dit 

'n armoedeprobleem is, word 'n meer omvattende strategie vereis. 

Die natuurlike werkloosheidskoersbenadering kan nie massawerkloosheid verklaar 

nie. Indien aanvaar word dat Suid-Afrika massawerkloosheid ondervind, beteken dit 

dat hierdie benadering nie 'n nuttige benadering tot die ontleding van werkloosheid in 

Suid-Afrika hied nie. Die natuurlike werkloosheidskoersbenadering kan egter 

gebruik word om die rol van institusionele faktore in die totstandkoming van 

werkloosheid te ontleed. 

5.4.2 Die neo-klassieke benadering 

Volgens die neo-klassieke siening bestaan die arbeidsmark uit 'n vraag na arbeid, wat 

afgelei word op grond van winsmaksimering deur firmas en die wet van dalende 

meeropbrengs, en 'n aanbod van arbeid, wat op die nutsmaksimeringsgedrag van 

indiwidue berus. Deur middel van aanpassings in die loon word verseker dat die 

hoeveelheid arbeid wat aangevra word, gelyk is aan die hoeveelheid arbeid wat 

aangebied word. Sodoende kom ewewig in die arbeidsmark tot stand. 

Volgens die neo-klassieke siening is die ekonomie 'n entiteit wat bestaan uit 

interafhanklike markte waar ewewig gesamentlik bereik word deur middel van 

prysaanpassings in die verskillende markte (kyk afdeling 3.2). Werkloosheid ontstaan 

indien die loon hoer as die ewewigsloon is en die prys van arbeid relatief tot die van 

kapitaal te hoog is. In die laasgenoemde geval word arbeid met kapitaal vervang. 

Stygende kapitaalintensiteit is 'n gewilde verklaring vir toenemende werkloosheid in 

Suid-Afrika - kyk die bylae tot hierdie hoofstuk. 

Knight (1982) versoen die teenstrydigheid tussen 'n surplus arbeid en stygende reele 

lone in Suid-Afrika gedurende die sewentigerjare deur werkloosheid te ontleed uit die 
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oogpunt van 'n tuislandwerker, wat 'n sekere hoeveelheid tyd vir werk beskikbaar het 

en wat dan, onderhewig·aan sekere beperkings, moet besluit hoe om die tyd tussen die 

moderne sektor en die tuislandsektor te verdeel. Werkloosheid en 

onderindiensneming kan toegeskryf word aan sekere beperkings wat die owerhede op 

die tuislandwerker plaas, of aan markonewewig in die moderne sektor. In beide 

gevalle bestee tuislandwerkers meer tyd in die tuislandsektor as wat volgens die 

grensproduk van arbeid geregverdig is. 

Indien daar geen beperkings op die beweeglikheid van die tuislandwerker geplaas 

word nie en die moderne sektor 'n markewewigsektor is, verdeel die tuislandwerker sy 

tyd wat vir werk beskikbaar is op so 'n wyse dat inkomste gemaksimeer word. Knight 

(1982: 7) toon aan dat indien daar beperkings op beweeglikheid geplaas word en die 

tuislandwerker 'n voorkeur vir familielewe het, die tuislandwerker meer tyd in die 

tuislandsektor bestee as wanneer daar geen beperkings op beweeglikheid geplaas 

word nie. 

Die teenwoordigheid van 'n markewewigsektor, naamlik die mynbou, en 'n 

markonewewigsektor, die nywerheidsektor (waar die loon hoer as die ewewigsloon is), 

bring mee dat tuislandwerkers langer periodes in die tuislande bestee in die hoop dat 

hulle 'n werk in die hoe loonsektor kan kry. Die tydperk is afhanklik van die 

moontlikheid van 'n werk in die hoe loonsektor. asook van die vergoeding daaraan 

verbonde, en maak deel uit van soektogwerkloosheid of toustaanwerkloosheid. 

Die lae-loonsektor word derhalwe verplig om lone te verhoog ten einde die nodige 

arbeid te bekom. Soektogwerkloosheid en toustaanwerkloosheid word as 'n 

verklaring gebruik vir die gelyktydige bestaan van werkloosheid en 'n stygende reele 

loon. Knight (1982) toon aan dat werkloosheid kan bestaan selfs al is daar 'n 

markewewigsektor. Die standpunt wat deur Gerson, Kantor en Hofmeyer ondersteun 

word, dui daarop dat werkloosheid vrywillig is. 

Knight probeer egter bewys dat werkloosheid onvrywillig is en argumenteer dat 

loonstarhede teenwoordig kan wees wat verhoed dat die nodige aanpassings gemaak 

word. 

As moontlike oorsake van 'n te hoe loon in die nywerheidsektor voer Knight (1982: 5-

6) aan dat effektiwiteitslone moontlik in Suid-Afrika betaal word, dat die 
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langtermynwinsdoelwitte van ondernemings vereis dat hoer lone betaal word, en dat 

'n politieke faktor aanwesig is: 
a political influence on wages in South Africa is suggested by the positively 
sloped relationship between black wage increases and an index of economic 
recession: in the industrial sector both recession and black wage increases 
tend to occur at times of political uncertainty. 

Werkloosheid in Suid-Afrika word dikwels toegeskryf aan te hoe kapitaalintensiteit 

van produksie. Daar is egter uiteenlopende standpunte omtrent die oorsake van 

kapitaalintensiteit en die invloed daarvan op werkloosheid. In hierdie afdeling word 

slegs gelet op argumente wat hoe kapitaalintensiteit aan relatiewe faktorpryse 

toeskryf. Die ander standpunte oor die oorsake van hoe kapitaalintensiteit word in 

die bylae tot hierdie hoofstuk uiteengesit. 

Biggs (1982) skryf die toenemende werkloosheid in Suid-Afrika toe aan die 

ontoepaslike produksietegnieke wat lei tot die vervanging van arbeid met kapitaal. 

Hy ontleed die oorsake van werkloosheid aan die hand van faktore wat die besluit van 

entrepreneurs beinvloed. om ontoepaslike produksietegnieke te gebruik. Nadat hy 

ander standpunte oorweeg het, kom Biggs (1982: 25) tot die gevolgtrekking dat "it is 

safe to say that in the real world, techniques of production are uniquely related to 

relative factor prices, given a standard firm size". 

Die rede waarom kapitaal eerder as arbeid gebruik word, kan volgens Biggs (1982: 25-

32) hoofsaaklik gevind word in faktore wat die relatiewe prys van kapitaal verminder. 

Die faktore identifiseer hy as investeringstoelaes, 'n relatief lae rentekoers, en 'n 

oorgewaardeerde wisselkoers. Hy argumenteer ook dat institusionele beperkings, 

waarvan die fabriekswetgewing een is, tot verhoogde kapitaalintensiteit bygedra het 

deurdat dit die uitbouing van die kleinsakesektor (wat meer arbeidsintensief as die 

groot firm as is) gedemp het. 

Hofmeyer (1994) argumenteer dat die vervanging van arbeid met kapitaal 'n 

substansiele bydrae tot werkloosheid gelewer het. Oor die invloed van reele lone in 

die vakbondsektor op kapitaalintensiteit, skryf hy: 

many employers, particulary the larger ones in manufacturing, would have 
faced a distorted set of relative prices, and this would have encouraged 
mechanisation, which in this case would have been inappropriate in that the 
price relativities would not have represented the underlying scarcities in the 
economy. This would therefore have damaged its growth potential, and 
hence its ability to create wealth and jobs. There is some evidence that the 
number of formal sector jobs has been significantly reduced through 
mechanisation induced by wage increases (Hofmeyer 1994: 173). 
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Volgens Fallon (1992) het faktorpryse 'n negatiewe invloed op werkverskaffing gehad. 

As bewys hiervan gebruik hy die reele gebruikskoste van kapitaal ( soos deur Kahn, 

Senhadji & Walton (1992) bereken) om die verhouding tussen die reele gebruikskoste 

van kapitaal en die reele loon van swart werkers, die R/W-verhouding, te bereken. 

Deur die R/W-verhouding teenoor die K/L-verhouding vir die nie-owerheidsektor te 

stel, kom Fallon (1992: 25) tot die gevolgtrekking dat vir die tydperk van 1960 tot 1990 

"there does seem to be evidence that increased capital-intensity in the non

government sector in South Africa has partly arisen because the cost of using capital 

has fallen relative to the cost of employing workers". Hierdie gevolgtrekking word 

gemaak op grand van die K/L-verhouding, wat 'n stygende tendens toon, en in die 

teenoorgestelde rigting as die R/W-verhouding beweeg. 'n Afplatting in beide die 

K/L- en R/W-verhoudings vind mi 1980, en veral sedert 1984, plaas. Die 

gevolgtrekking waartoe Fallon (1992: 22) kom, is dat "while movements in factor 

prices, and, in particular, upward movement in African real wage rates, have had a 

depressing effect on employment growth, much of the employment slowdown seems 

to arise from other sources". 

5.4.3 Die neo-klassieke sintese 

In die neo-klassieke sintese word die beginsel van effektiewe vraag in 'n ko6peratiewe 

ekonomie ontleed (kyk afdeling 3.3.5). Dit impliseer dat die beginsel van effektiewe 

vraag- waar ewewig op die arbeidsmark nie noodwendig beteken dat die vraag na 

arbeid gelyk is aan die aanbod van arbeid nie - gekombineer word met die neo

klassieke benadering - waar ewewig op die arbeidsmark beteken dat die hoeveelheid 

arbeid aangevra, getyk is aan die hoeveelheid arbeid aangebied. Dit het tot gevolg dat 

die oorsake van werkloosheid gelee is in vraagfaktore terwyl die voortsetting daarvan 

die gevolg is van loononaanpasbaarheid. 

Volgens Raux (1991) is die belangrikste oorsaak van toenemende werkloosheid in 

Suid-Afrika die lae ekonomiese groeikoerse wat sedert die vroee sewentigerjare 

ondervind is, maar die verhoogde kapitaalintensiteit wat daarmee gepaard gegaan 

het, het oak 'n rol gespeel. 

Raux (1991: 106) se egter oak dat: "For unemployment to emerge, even though the 

triggering mechanism might be a drop in the demand for labour at each wage, 
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requires a sluggish response on the part of wages to changes in the demand for 

labour". Nadat hy verskillende argumente oar die mislukking van die arbeidsmark, 

soos implisiete kontrakte, effektiwiteitslone, monopolistiese kompetisie aan die kant 

van vakbonde en "hysteresis"-modelle, ondersoek het, besluit Raux (1991: 106) dat: 

"The applicability of these models to the South African labour market is an 

unresolved issue" en dat "Economists therefore have to concede that some of the most 

fundamental questions about unemployment in South Africa remain unanswered" 

(Raux 1991: 107). Volgens Raux (1991) is daar byvoorbeeld nag nie 'n bevredigende 
I 

antwoord gevind oar wat die oorsake van loonstarheid in die Suid-Afrikaanse 

ekonomie is nie. 

Volgens Sadie (1992: 17) kan die toenemende werkloosheid in Suid-Afrika toegeskryf 

word aan 'n dalende Kondratieff en "malignant forces actively hostile to growth and 

development" wat 'n negatiewe invloed op die vraag na arbeid gehad het. Hierdie 

"malignant forces" is gelee in politieke faktore, die militante houding van vakbonde en 

demografiese realiteite. 

Die dalende fase van die Kondratieff word toegeskryf aan: die kwyning van die 

positiewe invloed van die groei-geinduseerde strategiee van die Tweede Wereldoorlog 

en die opbou van die na-oorlogse Europa; 'n beleid van grater vryheid in 

internasionale handel; die versadigingspunt wat met die. invoervervanging van 

verbruiksgoedere bereik is en die feit dat die binnelandse mark te klein is om 

kapitaalvervangingstrategiee toe te pas; die oorskakeling van 'n vaste 

wisselkoersstelsel na 'n markgerigte stelsel wat nie in stand gehou kon word nie; 

dalende ekonomiese groeikoerse in die Westerse lande; en 'n dalende ruilvoet vir 

Suid-Afrika (Sadie 1992). 

Die politieke onstabiliteit het hoofsaaklik deur middel van 'n daling in 

investeringsvertroue 'n negatiewe invloed op die vraag na arbeid gehad. Die invloed 

is versterk deur die sukses waarmee finansiele sanksies teen Suid-Afrika ingestel is. 

Dit het die betalingsbalansbeperking verstewig en die implementering van 

ekspansionistiese beleidmaatreels in die wiele gery. 

Sadie (1992) se oak dat terwyl die Kondratieff, politieke onstabiliteit en finansiele 

sanksies negatief op die vraag na arbeid ingewerk het, die optrede van arbeid, en veral 
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van vakbonde, verdere dalings in die vraag na arbeid veroorsaak het. Sadie (1992: 21) 

argumenteer dat vakbonde, met behulp van arbeidswetgewing en die voorkomende 

optrede van vakbondlede, gevrywaar is van die dissiplinerende invloed wat 'n 

oorskotaanbod van arbeid op loonbedinging het. Dit het tot gevolg dat vakbonde 'n 

loon beding wat indiensneming vir hul lede verseker, maar buitestaanders uit die 

mark prys, en teen hierdie bedingde loon ontstaan 'n volkome elastiese 

aanbodskromme van arbeid. 

Die koste van arbeid word voortdurend verhoog deurda~: die loonverhogings hoer as 

die inflasiekoers is en die reele loon die grensproduk van arbeid oorskry; stakings tot 

produksieverliese lei; bestuur meer tyd aan onderhandelings moet bestee; en daar 

onsekerheid bestaan oor wanneer onderbrekings gaan plaasvind. Dit veroorsaak dat 

die loon nie die rela tiewe oorskot van arbeid weerspieel nie en dat die 

produksiefaktor arbeid, wat in oorvloed is, gebruik word asof dit 'n skaars hulpbron is. 

In Hoofstuk 3 is aangetoon dat die blote teenwoordigheid van loonstarheid in die 

ekonomie nie genoegsame bewys daarvan is dat dit die oorsaak van werkloosheid is 

nie. Wat die styging in lone betref, is daar aangetoon dat daar vanuit verskillende 

benaderings geargumenteer kan word dat 'n stygende loon tot verminderde 

werkverskaffing lei. Die oordragsmeganisme waarvolgens dit plaasvind, verskil egter 

van benadering tot benadering. Vir soverre vakbonde verantwoordelik is vir stygende 

lone, kan die werkloosheid wat dit meebring voor hulle deur gele word. 

Vrae wat nog onbeantwoord is, en vanwee sekere beperkings moontlik nooit 

bevredigend beantwoord kan word nie, is wat die oorsake van loonstarheid is en of 

grater loonaanpasbaarheid tot verhoogde werkverskaffing sou lei. Wat vakbonde 

betref, kan die vraag ook gestel word of die afwesigheid van vakbonde tot 'n 

noemenswaardige verhoging in werkverskaffing sou gelei het. 

5.4.4 'n Keynesiaanse hipotese 

Volgens die Keynesiaanse hipotese word onvrywillige werkloosheid verklaar deur die 

invloed van die effektiewe vraag in 'n entrepreneursekonomie te ontleed. Dit 

impliseer dat ewewig op die arbeidsmark kan bestaan al is daar 'n oorskotaanbod van 

arbeid en loonaanpasbaarheid. 
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Volgens Bell en Padayachee (1984) en Bell (1985) is die werkloosheid wat in Suid

Afrika ondervind word onvrywillig en het dit ontstaan as gevolg van "a slowdown in 

the rate of growth of the demand for labour rather than with any significant shifts in 

labour supply" (Bell & Padayachee 1984: 429). Die oorsprong van hierdie dalende 

groeikoers in die vraag na arbeid was gelee in die dalende groeikoerse wat deur· die 

buitelandse sektor ervaar is. Dit kan toegeskryf word aan die styging in die prys van 

ru-materiaal, veral die olieprysstygings van 1973 en 1979, die verlangsaming in die 

oordrag van tegnologie van ontwikkelde Iande na ontwikkelende Iande en die 

afwaartse druk op die relatiewe pryse van fabrieksgoedere. , 

Om die voortbestaan van onvrywillige werkloosheid oor die lang termyn te verklaar 

('n moontlikheid wat volgens Gerson (1981) nie kan bestaan nie), argumenteer Bell 

(1985) dat die noodsaaklike aanpassings wat in die geval van 'n negatiewe eksogene 

skok geverg word, oor 'n lang en uitgerekte periode strek, en dat "an economy may be 

subjected to repeated shocks all moving the economy in the same downward direction. 

Thus it may be unable to adjust to any of these unfavourable events before the arrival 

of the next ... " (Bell 1985: 30). 

Hierdie lang uitgerekte aanpassingsperiode kan die gevolg wees van die heropleiding 

van arbeid, die herallokering van arbeid en investering, en die algemene aanpassings 

wat in die struktuur van produktiewe kapitaal gemaak moet word. Hy stel ook voor 

dat "for various good reasons (not simply because of government intervention or the 

unreasonable stubbornness of workers) relative and absolute levels of real wages may 

be inflexible" (Bell1985: 29). 

Bell (1985) verklaar nie die stygende reele lone nie, maar spreek welloonstarhede 

aan. As moontlike oorsaak voer hy aan dat geskoolde arbeid nie bereid is, en daar 

ook nie van hulle verwag kan word, om werk teen 'n beduidend laer loon te aanvaar 

nie. Oor die invloed van 'n daling in lone argumenteer Bell (1985) soos volg: die 

elastisiteit van die arbeidsvraag is moontlik so laag omdat 'n dating in lone tot 'n 

vermindering in die totale vergoeding van arbeid kan lei en deur werkers teengestaan 

sal word. Die negatiewe invloed wat 'n dating in lone op die totale vraag na goedere 

en dienste het, is 'n moontlike rede vir die lae elastisiteit van die arbeidsvraag. 
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Bell (1985) se verklaring vir onvrywillige werkloosheid berus op loonstarhede, wat 

hom in die kamp van die neo-klassieke sintese plaas, en die negatiewe invloed wat 'n 

daling in lone op die totale vraag na goedere en dienste het. 

Ten opsigte van werkloosheid wat toegeskryf word aan die tekort aan totale vraag, 

argumenteer Biggs (1981: 21) dat die inflasionistiese en betalingsbalansgevolge van 'n 

uitbreidende vraagbeleid buite rekening· gelaat word en "to concentrate on economic 

growth per se as a solution to the unemployment problem, and to achieve the 'desired' 

growth rate by the usual mix of monetary and fiscal policy is to perpetuate the existing 

production and distribution structure in South Africa ... " 

Volgens Sadie (1992) is die langtermyngevolge van 'n voortdurende verhoging in lone 

weens vakbondoptrede 'n styging in die hoeveelheid kapitaal per werker ten einde die 

grensproduk van arbeid in ooreenstemming met die reele loon te bring, en die 

vervanging van arbeid (wat as onbetroubaar beskou word) met kapitaal (wat as meer 

betroubaar geag word). Die verhoogde kapitaalintensiteit dra nie net direk by tot die 

vermindering van die hoeveelheid werkverskaffing vir 'n gegewe vlak van produksie 

nie, maar plaas ook via die betalingsbalans 'n beperking op die toepassing van 'n 

ekspansionistiese beleid en op die vlak van werkverskaffing. 

Die Keynesiaanse benadering verskaf wel 'n verklaring vir onvrywillige werkloosheid 

en massawerkloosheid. Volgens die benadering le die oorsake en voortsetting van 

werkloosheid in die gebrekkige totale vraag na goedere en dienste. Die oplossing vir 

die werkloosheidsprobleem sou dus wees om die totale vraag uit te brei. In Suid

Afrika sal so 'n beleid egter negatiewe gevolge vir inflasie en die betalingsbalans 

inhou. 

5.4.5 Ander verklarings vir werkJoosheid 

Volgens Sadie (1992) is daar in Suid-Afrika 'n tekort aan entrepreneurs wat die " ... 

fans et origo of economic growth and development" (Sadie 1992: 29) is. Hierdie klas is 

onderverteenwoordig en neem teen 'n stadiger tempo toe as die afhanklike klas, wat 

oorverteenwoordig is en vinniger toeneem. Dit het dan tot gevolg dat "The workers 

injured by the chronically deficient demand and discriminated against by trade unions, 

will constitute the majority of the labour force" (Sadie 1992: 32). Hierdie 

demografiese verdeling is nie bevorderlik vir ekonomiese groei en werkskepping nie. 
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Volgens die Nairu-benadering word hoer werkloosheid genoodsaak om 'n versnelling 

in die inflasiekoers die hoof te hied. Die versnelling in die inflasiekoers kan 

hoofsaaklik toegeskryf word aan geldloonverhogings (veral as gevolg van 

vakbondoptrede ). Hierdie geldloonverhogings word deur 'n verskeidenheid faktore 

bei:nvloed. Die toepassing van hierdie benadering op die Suid-Afrikaanse ekonomie 

bring die volgende aan die lig. 

Die opkoms van vakbonde en die verandering in arbeidswetgewing gedurende die 

tagtigerjare het die dissiplinerende invloed van werkloosheid op lone verminder en tot 

gevolg gehad dat groter werkloosheid vereis is om die geldloonverhogings van werkers 

in toom te hou. Die verhoogde inkomstebelasting wat in die Suid-Afrikaanse 

ekonomie ondervind is, het veroorsaak dat die reele verbruiksloon van werkers 

verminder (kyk afdeling 3.5). Die reele verbruiksloon is ook verlaag deur die styging 

in die prys van ingevoerde goedere. Om hierdie vermindering teen te werk, het 

werkers en vakbonde, vir 'n gegewe werkverskaffingsvlak, hoer geldlone beding ten 

einde hulle reele verbruiksloon te beskerm. In sulke omstandighede is verhoogde 

werkloosheid noodsaaklik om die versnelling in die inflasiekoers die hoof te hied. 

'n Styging in die ·reele koste van invoere het ook tot gevolg dat die bekostigbare reele 

loon verminder en, gegewe die geldlone van arbeid, is die reele loon groter as die 

bekostigbare reele loon. Die gevolg was 'n versnelling in inflasie, wat vereis dat groter 

werkloosheid geskep moet word om die reele loon met die bekostigbare reele loon te 

versoen. Hierdie verhoging in die werkloosheid word deur middel van 'n dempende 

vraagbeleid bewerkstellig. 

Indien hierdie verhogings in die hoeveelheid werkloosheid oor 'n lang periode strek, 

ontstaan die moontlikheid dat werkloses sekere vaardigheid verloor en die persepsie 

posvat dat hulle nie geskik is vir werk nie. Die invloed van werkloses op lone word 

dan verminder en dit dra by tot 'n verhoging in die Nairu. 

Volgens die Nairu-benadering kan die voortbestaan van werklooosheid hoofsaaklik 

toeskryf word aan die optrede van vakbonde wat te hoe lone daarstel en die 

uitbreiding van die totale vraag beperk. 
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Bylae 5.1 

Kapitaalintensiteit en werkloosheid 

In hierdie bylae word 'n samevatting gegee van die verskillende verklarings vir die 

stygende kapitaalintensiteit in Suid-Afrika. Die volgende is die belangrikste 

hipoteses: 

- Die hoe kapitaalintensiteit het ontstaan vanwee die relatief lae prys van kapitaal, 

wat dit vir firmas winsgewend gemaak het om arbeid met kapitaal te vervang (Biggs 

1982). 

- Die hoe kapitaalintensiteit is die gevolg van die relatief hoe prys van arbeid wat dit 

vir firmas winsgewend gemaak het om arbeid met kapitaal te vervang (Fallon 1992). 

- Die hoe kapitaalintensiteit het ontstaan as gevolg van die kapitaalakkumulasie wat 

noodsaaklik was vir ekonomiese groei (Bell & Padayachee 1984). 

- Die hoe kapitaalintensiteit het ontstaan as gevolg van die kapitaalakkumulasie wat 

noodsaaklik is om die produktiwiteit van arbeid in ooreenstemming met die 

vergoeding van arbeid te bring. Die betalingsbalansgevolge wat daarmee saamgaan, 

het 'n negatiewe uitwerking op werkverskaffing (Sadie 1992). 

- Die persepsie dat arbeid onbetroubaar is en firmas derhalwe sover moontlik eerder 

kapitaal as arbeid gebruik, lei tot hoe kapitaalintenisteit (Welcher 1991, Sadie 1992). 

- Die hoe kapitaalintensiteit kan toegeskryf word aan besluite deur die 

owerheidsektor, die openbare korporasies en ander parastatale ondernemings om in 

groot kapitaalintensiewe projekte te bele (Sentrale Ekonomiese Adviesdiens 1993). 

Vir Gerson (1981) is kapitaalintensiteit nie 'n probleem nie. Hy meen dat 

produksietegnieke altyd toepaslik is omdat die prys van arbeid die marktoestand 

weerspieel. Biggs (1982) argumenteer egter dat Gerson die eksogene faktore wat die 

relatiewe prys van kapitaal verlaag in sy ontleding ignoreer. Volgens Biggs behoort 

hierdie faktore deel uit te maak van institusioneel-ge1nduseerde werkloosheid wat dan 

beteken dat " ... the country is saddled with an unnatural 'Natural Rate of 

unemployment"' (Biggs 1982: 19). 

Oor werkloosheid wat toegeskryf kan word aan verhoogde kapitaalintensiteit, meen 

Bell en Padayachee (1984: 431-432) dat die skaaleffek (waar die lae rentekoers 'n 
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uitbreiding van kapitaal en werkverskaffing aanmoedig) die proporsionele effek 

( d.w.s. die vervanging van arbeid met kapitaal) domineer. Hulle kom tot die slotsom 

dat "the long term decline in real interest rates has been associated with falling rates 

of economic growth, by contrast with the cyclical pattern observed earlier, and it was 

mainly a fall in the rate of capital accummulation rather than an increase in the 

capital/labour ratio which accompanied the decline in the employment growth rate". 

Oar die komplementere verwantskap tussen arbeid en kapitaal versus die 

moontlikheid om arbeid met kapitaal te vervang, voer Biggs (1982: 13-14) aan (met 

verwysing na die omstandighede in Suid-Afrika in 1980) dat "in view of the 

accelerating capital accumulation per employee, one could no longer blithely assume 

that the complementary relationship was dominant ... ". Hy se oak dat daar in die 

landbousektor besliste vervangingsmoontlikhede is terwyl "as for the rest of the 

economy, the relationship between labour and capital may still be predominatly 

complementary, but the balance seems to have shifted towards the substitution side" 

(Biggs 1982: 13-14). 

Volgens Sadie (1992) het die verhoogde kapitaalintensiteit om die grensproduk van 

arbeid te verhoog oak tot gevolg dat die produktiwiteit van kapitaal verlaag, en dat 

meer kapitaal voortdurend gebruik moet word om die uitset te vermeerder. Die 

daling in die opbrengsjkapitaal-verhouding word dan oak as bewys vir hierdie 

dalende produktiwiteit van kapitaal gebruik, maar Sadie (1992: 26) se: 

Although the reduction in Y /K is often referred to as a decline in the 
productivity of capital, it is more accurately described as a decline in the 
efficiency of its application, for which labour, or labour and management, 
must accept responsibility since it is most unlikely that the additions to the 
inanimate factor of production, embodying the latest technology, would be 
physically less productive than older equipment. 

Sadie (1992) wys oak daarop dat 'n onderskeid tussen die vervangbaarheid en 

komplementariteit van arbeid en kapitaal meer inligting as blote statistiese ontledings 

wat op kapitaalarbeidverhoudings (K/L) berus, vereis. 

In 'n ondersoek, waarin vraelyste aan 3000 ondernemings gestuur is en waarvan 587 

beantwoord is, bevind Welcher (1991) dat die verkryging van tegnologiese voordeel en 

die persepsie van onbetroubare en ondoeltreffende arbeid (met hoe lone, verhoogde 

vakbondbedrywigheid, lae produktiwiteit en arbeidsonrus as die vernaamste oorsake) 
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tot verhoogde kapitaalintensiteit aanleiding gegee bet. Vir altesaam 48% van die 

ondernemings wat aan die ondersoek deelgeneem het, was die besluit om te 

kapitaliseer doelbewus. Altesaam 52% van die respondente het gese dat die koste van 

arbeid 'n Iae prioriteit geniet wanneer oor produksiemetodes besluit word, omdat 

bulle alreeds hoe K/L-verhoudings het. Ondernemings waar vakbonde meer 

bedrywig was, het aangedui dat bulle dit oorweeg om kapitaal met arbeid te vervang. 

Die meeste respondente het die rentekoers nie beskou as 'n belangrike faktor in die 

besluit om kapitaal aan te koop nie. 

Die bydrae van vakbonde tot stygende kapitaalintensiteit kan nie op grand van 

bestaande kennis bepaal word nie. In saver dat vakbonde vir loonstygings 

verantwoordelik was, en die loonstygings tot die vervanging van arbeid met kapitaal 

aanleiding gegee het, kan vakbonde wei vir verhoogde kapitaalintensiteit en 

verhoogde werkloosheid geblameer word. 'n Styging in kapitaalintensiteit kan egter 'n 

verskeidenheid van oorsake he en daar moet rekening gehou word met die feit dat die 

neiging alreeds voor die opkoms van vakbonde posgevat het. 
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HOOFSTUK6 

SAMEVATIENDE OPMERKINGS 

Ofskoon die meting van werkloosheid in beginsel eenvoudig is, word verskeie 

probleme ondervind wanneer werkloosheid gemeet moet word. Tekenend hiervan is 

die groat verskille tussen verskillende ramings van die vlak en die tendens van 

werkloosheid in Suid-Afrika waarna in hoofstuk 2 verwys is. Daar is nietemin geen 

twyfel nie dat hoe vlakke van werkloosheid sedert die sewentigerjare in Suid-Afrika 

ondervind is. 

Een van die fundamentele geskilpunte oor werkloosheid is of die waargenome 

werkloosheid vrywillig of onvrywillig is. 'n Antwoord hierop kan 'n aanduiding gee 

van watter teoriee gebruik kan word om die waargenome werkloosheid te verklaar. 

Die meeste waarnemers aanvaar deesdae dat 'n hoe vlak van werkloosheid, soos die 

werkloosheid wat sedert die sewentigerjare in Suid-Afrika aangeteken is, op 

onvrywillige werkloosheid dui. 

In hoofstuk 3 is aangetoon dat daar uiteenlopende teoriee bestaan om onvrywillige 

werkloosheid te verklaar. Daar is meningsverskille oor die rol van 

loonaanpasbaarheid en loonverhogings in die totstandkoming en voortsetting van 

werkloosheid. 

In die klassieke en neo-klassieke benaderings, asook in die neo-klassieke sintese, 

impliseer arbeidsmarkewewig dat die hoeveelheid arbeid aangevra gelyk is aan die 

hoeveelheid wat aangebied word en dat hierdie ewewig deur loonveranderings bereik 

kan word. As die loon hoer as die ewewigsloon is, kan 'n oorskotaanbod van arbeid 

uit die weg geruim word deur loondalings, wat beteken dat lone aanpasbaar (of 

buigsaam) moet wees. In so 'n raamwe~k behels die verklaring van werkloosheid in 'n 

groat mate die identifisering van faktore wat loononaanpasbaarheid veroorsaak. 

In sowel die Keynesiaanse benadering as die nie-versnellende-inflasie

werkloosheidskoersbenadering (Nairu) word arbeidsmarkewewig in verband gebring 

met 'n oorskotaanbod van arbeid, maar daar is 'n fundamentele verskil tussen die 

twee benaderings oor die invloed van loonaanpasbaarheid. In die Keynesiaanse 
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benadering word arbeidsmarkewewig deur.die effektiewe vraag bepaal en ontstaan 'n 

oorskotaanbod van arbeid indien die effektiewe vraag onvoldoende is om valle 

indiensneming daar te stel. In hierdie benadering kan loonaanpasbaarheid nie die 

oorskotaanbod van arbeid verminder nie. In die Nairu-benadering word die aanbod 

van arbeid nie van die nutmaksimeringsgedrag van indiwidue afgelei nie, maar van die 

gedrag van vakbonde. Grater loonsensitiwiteit aan die kant van vakbonde kan 

verseker dat die oorskotaanbod van arbeid verminder word. 

In die natuurlike werkloosheidskoersbenadering word veronderstel dat 

loonaanp'asbaarheid wel bestaan. Dit verseker dat die hoeveelheid arbeid aangevra 

gelyk is aan die hoeveelheid wat aangebied word. In die raamwerk word 

· werkloosheid aan institusionele fakto~e toegeskryf en word dit hoofsaaklik as vrywillig 

geklassifiseer. 

Wat die invloed van 'n styging in lone betref, verskil die benaderings ten opsigte van 

die oordragmeganisme waarvolgens lone werkloosheid bei:nvloed, maar is daar 

konsensus dat buitensporige loonverhogings 'n negatiewe uitwerking op 

werkverskaffing kan he. In die klassieke en neo-klassieke benaderings en die neo

klassieke sintese het 'n verhoging in ree/e lone hoofsaaklik 'n invloed op werkloosheid 

deurdat dit direk die hoeveelheid arbeid gevra verminder, en oak tot die vervanging 

van arbeid met kapitaal lei. In die Nairu-benadering veroorsaak buitensporige 

geldloonverhogings 'n versnelling in die inflasiekoers wat 'n beperking op die 

uitbreiding van die totale vraag plaas. In die Keynesiaanse benaderings kan 

buitensporige geldloonverhogings die grensdoeltreffendheid van kapitaal verlaag, wat 

'n negatiewe uitwerking op die effektiewe vraag het. In die natuurlike werkloosheids

koersbenadering word werkverskaffing verminder in die sektore waar reele 

loonverhogings plaasvind en kan werkloosheid to~neem, afhangende van die 

institusionele raamwerk waarbinne die arbeidsmark funksioneer. 

Empiriese studies dui daarop dat die teenwoordigheid van vakbonde 

loononaanpasbaarheid veroorsaak en tot loonverhogings aanleiding gee. Oar die 

invloed wat dit op werkloosheid het, is daar egter nie ooreenstemming nie en verskeie 

geskilpunte kan gei:dentifiseer word. Argumente waarom loonverhogings deur 

vakbonde nie noodwendig tot verhoogde werkloosheid aanleiding gee nie is dat: i) 

die teenwoordigheid van vakbonde tot verhoogde produktiwiteit hydra deurdat beter 

I 
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arbeidsverboudinge en produksiemetodes daargestel word; ii) ondernemings verplig 

word om beter werkers aan te stel en bestaande werkers se produktiwiteit te verboog; 

iii) werkers minder as die grensproduk van arbeid betaal word en vakbonde verseker 

dat die grensproduk van arbeid gelyk is aan die loon; iv) oorskotwinste gemaak word 

en daar dus ruimte vir die loonverbogings is; v) vakbonde nie net oar lone 

onderbandel nie, maar oak oar werkverskaffing; en vi) loonverbogings tot 'n 

uithreiding in die totale vraag kan lei. 

Wat die invloed van vakbonde op loonaanpasbaarbeid in die Suid-Afrikaanse 

ekonomie betref, kan aanvaar word dat vakbonde, in die sektore waar bulle bedrywig 

is, tot grater loononaanpasbaarbeid bygedra bet. Vakbonde is egter nie in al die 

sektore bedrywig nie en algebele loononaanpasbaarbeid kan derbalwe nie voor bulle 

deur gele word nie. Loononaanpasbaarbeid is oak reeds gedurende die 

sewentigerjare in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark waargeneem, toe die 

vakbondbedrywigbeid nag relatief laag was, en gevolglik kan die 

loononaanpasbaarbeid in die tagtigerjare nie net aan die opkoms van vakbonde 

toegeskryf word riie. Wat die invloed van grater loononaanpasbaarbeid op 

w'erkloosbeid betref, is die vraag of grater loonaanpasbaarbeid gedurende die 

tagtigerjare tot verboogde werkverskaffing aanleiding sou gegee bet. Volgens die 

klassieke, neo-klassieke, en Nairu-benaderings en die neo-klassieke sintese sou dit wel 

die geval gewees bet, maar die Keynesiaanse en natuurlike werkloosbeids

koersbenaderings beg nie veel waarde aan loonaanpasbaarbeid nie. 

Uit 'n verdere ondersoek van die debat oar die oorsake van werkloosbeid in Suid

Afrika, blyk dit dat die oorsake van werkloosbeid in Suid-Afrika boofsaaklik gelee is 

in faktore wat die ekonomiese groeikoers nadelig bemvloed bet. Die daling in die 

ekonomiese groeikoers sedert die vroee sewentigerjare bet 'n daling in die groeikoers 

van die vraag na arbeid veroorsaak en sodoende bet die uitbreiding van 

werkverskaffing verminder en werkloosbeid verboog. Gedurende die tagtigerjare bet 

die invloed van vakbonde op loonverbogings, eerder as bulle invloed op 

loononaanpasbaarbeid, 'n geringe invloed op die dalende groeikoers in die vraag na 

arbeid gebad. 

Reele lone in Suid-Afrika styg sedert die vroee sewentigerjare afwisselend weens 

institusionele en ekonomiese faktore. Dit wil voorkom asof vakbonde sedert die 
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tagtigerjare 'n toenemende rol in die bepaling van lone speel en dit het gedurende die 

tagtigerjare boer gestyg en minder gedaal het as wat in die afwesigheid van vakbonde 

die geval sou gewees het. Die presiese mate waarin vakbonde 'n invloed op 

loonstygings uitoefen, kon egter nog nie vasgestel word nie. 

Het die reele loonstygings tot verhoogde werkloosheid bygedra? Volgens die 

klassieke en neo-klassieke benaderings en die neo-klassieke sintese het die styging in 

reele lone wel 'n negatiewe invloed. In die Suid-Afrikaanse debat word die 

vervanging van arbeid met kapitaal weens verhoogde reele lone as 'n belangrike 

verklaring vir die styging in werkloosheid voorgehou. Verhoogde kapitaalintensiteit is 

egter reeds in die sestigerjare ondervind en die verskynsel kan derhalwe nie uitsluitlik 

aan stygings in die relatiewe prys.van arbeid toegeskryfword nie . 

. In die Keynesiaanse, Nairu- en natuurlike werkloosheidskoersbenaderiilgs is daar 

uiteenlopende redes waarom die reele loon nie te hoog kan wees nie. In die 

Keynesiaanse benadering word die reele loon deur die effektiewe vraag bepaal, in die 

natuurlike werkloosheidskoersbenadering is die reele loon die ewewigsloon, en in die 

Nairu-benadering is die reele loon die bekostigbare reele loon. In die Keynesiaanse 

en Nairu-benaderings het veranderings in geldlone wel 'n invloed op werkverskaffing 

via die moontlike invloed daarvan op inflasie. Die bydrae van geldloonverhogings tot 

inflasie en die invloed daarvan op werkloosheid is nie in hierdie verhandeling 

. ondersoek nie. 'n Ander aspek wat buite rekening gelaat is, is die uitwerking van 

loononaanpasbaarheid en verhoogde lone op die betalingsbalans en die gevolge wat 

dit vir ekonomiese groei en werkverskaffing in Suid-Afrika inhou. 

Die vraag onstaan watter een van bostaande sienings as die toepaslikste vir die 

ontleding van werkloosheid in Suid-Afrika beskou moet word. In enige bepaalde 

geval sal die ondersoekdoelwit bepaal watter benadering as toepaslik_ geag moet word. 

In die natuurlike werkloosheidskoersbenadering val die klem hoofsaaklik op vrywillige 

werkloosheid. Hierdie benadering kan wel 'n verklaring verskaf vir onvrywillige 

werkloosheid, wat tydelik van aard en teen 'n lae vlak is. 'n Verklaring vir 

massawerkloosheid word egter nie gebied nie en die benadering is de~halwe nie 

toepaslik in Suid-Afrika nie. Wat die invloed van vakbonde betref, leen die ontleding 

hom nie daartoe om die invloed van vakbonde op onvrywillige werkloosheid te 
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ontleed nie, ofskoon dit wei 'n aanduiding gee van hoe vakbonde die volle

indiensnemingsvlak kan be"invloed. 

In die neo-klassieke benadering word werkloosheid ontleed deur te veronderstel dat 

die arbeidsmark gekenmerk word deur loononaanpasbaarheid, wat veroorsaak dat 'n 

oorskotaanbod van arbeid ontstaan. Hierdie oorskotaanbod dui daarop dat aile 

geleenthede vir wedersydse voordelige handel nie uitgeput is nie. 'n Pareto-optimum 

bestaan nag nie en kan bereik word indien die loon sou daal. Daar word egter nie 

bevredigend verklaar waarom lone nie daal weens die druk wat massawerkloosheid op 

die arbeidsmark plaas nie. Dit wil dus voorkom dat hierdie benadering nie 'n 

toepaslike ontleding van massawerkloosheid hied nie. Die neo-klassieke benadering 

kan egter wei met vrug gebruik word vir mikro-ekonomiese ontledings van die gedrag 

van vakbonde en die reaksie van firmas op bepaalde markte. 

In die Nairu-benadering word die totale vraag in ag geneem, maar kan werkloosheid 

verminder as geldlone sou daal. Die vraag onststaan waarom geldlone nie in die lig 

van massawerkloosheid daal nie. In die Nairu-benadering word veronderstel dat 

geldlone uitsluitlik deur vakbonde bepaal word en dat inflasie hoofsaaklik aan 

loonverhogings toegeskryf kan word. Die toepaslikheid van beide veronderstellings 

vir die Suid-Afrikaanse ekonomie kan bevraagteken word. 

In die Keynesiaanse benadering word werkverskaffing nie deur gebeure op die 

arbeidsmark bepaal nie en word werkloosheid oak nie aan aan loononaanpasbaarheid 

toegeskryf nie. Massawerkloosheid ontstaan vanwee 'n onvoldoende effektiewe vraag 

en 'n daling in lone kan nie die probleem oplos nie. Massawerkloosheid kan slegs 

verminder word deur die effektiewe vraag op te stoat. Die siening dat die oorsake 

van werkloosheid in die vraagfaktore gelee is, is in ooreenstemming met die hipotese 

dat werkloosheid in Suid-Afrika onvrywillig is en hoofsaaklik toegeskryf kan word aan 

die lae ekonomiese groeikoerse wat sedert die sewentigerjare ondervind is. Die 

Keynesiaanse benadering hied dus 'n toepaslike benadering om massawerkloosheid te 

verklaar. 

Massawerkloosheid in Suid-Afrika is 'n makro-ekonomiese verskynsel. Die invloed 

van vakbonde op massawerkloosheid kan slegs ontleed word aan die hand van 'n 

benadering wat massawerkloosheid verklaar. Die invloed van vakbonde onder 

omstandighede van massawerkloosheid kan wesenlik verskil van bulle invloed indien 
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slegs wrywingswerkloosheid ondervind word. In laasgenoemde geval is die natuurlike 

werkloosheidskoersbenadering toepaslik, maar die Keynesiaanse benadering hied die 

toepaslikste raamwerk vir die ontleding van massawerkloosheid. 
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