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Vaste lonen of een vast 
deel in de opbrengsten 
prof. dr. W. Albeda 

Zolang het loonsysteem bestaat zijn er men
sen geweest die er problemen mee hebben. 
In de beroemde woorden van Alfred Mars
hall: Arbeiders hebben een instinctieve af
keer van een systeem waarin arbeid tot 
koopwaar is geworden. Arbeid is geen 
koopwaar, dat is bijna de opsomming in een 
zin van de basisgedachte van de vakbewe
ging: arbeidsrecht, collectieve arbeidsover
eenkomst, inspraak en medezeggenschap, 
al die zaken zijn terug te voeren op de 
bezwaren van het loonsysteem. 
lntussen is het looncontract nogal duur
zaam. Het valt niet mee vrije arbeidsverhou
dingen te realiseren en een vrije arbeids
markt zonder het looncontract en dus de 
fictie van de 'arbeid-is-koopwaar' -these. 
Bestaanszekerheid, gelijkheid van beloning 
bij gelijkheid van prestatie, deze belangrijke 
verworvenheden sneuvelen, wanneer het 
looncontract sneuvelt. 
In het looncontract zit ook een veiligheid 
voor de werknemer ingesloten. Wanneer het 
de onderneming slechter gaat, kan het loon 
niet gebruikt worden als concurrentiefactor. 
Niet voor niets blijft het loonsysteem in aile 
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bekende economische systemen functio
neren. 
T och komt de laatste jaren steeds meer naar 
voren dat de in ons systeem van loonvast
stelling ingebouwde starheid ernstige nade
len heeft. De OECD wijt de grate werkloos
heid in een aantal Europese Ianden aan 
loonstarheid in de jaren zeventig. Overigens 
blijkt die starheid in de jaren tachtig wei weer 
wat mee te vallen. In verschillende Ianden 
(w.o. Nederland) daalden de reele lonen on
der invloed van de werkloosheid. De zoge
naamde Phillipscurve (het verband tussen 
werkloosheid en loonstijging: meer werk
loosheid, minder loonstijging) blijkt nog dui
delijk te functioneren. 
De jaren tachtig blijven gekenmerkt door het 
streven naar marktherstel. AI is er de laatste 
tijd in de Verenigde Staten een duidelijke 
reactie te constateren 1) in kringen van eco
nomisten, het beleid zit nog overal op het 
spoor van deregulering en flexibilisering. 

1) Zie Marc Levinson, The New Interventionist Econom1sts, 
The New Leader, February 10, 1986, pag. 7-10. 
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Daarin past geergerde aandacht voor loon
starheid. 
Het is dus niet toevallig dat men weer kri
tisch kijkt naar het werk van vakverenigin
gen, naar cao's en naar het loonsysteem 
zelf. Op dit punt kwam prof. Martin L. Weiz
man van het Massachusetts Institute of 
Technology twee jaar geleden met zijn ver
rassende boek 'The Share Economy' 2

). 

Ligt het eigenlijk wei zo voor de hand, is zijn 
redenering, dat de beloning van de factor 
arbeid vast, en die van de factor kapitaal 
variabel (winstafhankelijk) is? Als we nu eens 
de afspraak maakten, dat beide, de kapitaal
beloning en de arbeidsbeloning afhankelijk 
van de winst worden en zij beide dus vaste 
aandelen in de winst ontvangen, zou er dan 
niet een sterkere flexibiliteit (naar boven en 
naar beneden) in de arbeidsbeloning ont
staan? En zou dat niet de starheid van de 
arbeidsmarkt verminderen? Door de vermin
derde starheid zou een economische tegen
slag zich vertalen in loondaling en niet (of 
veel minder) in massaontslagen. De proble
matiek van de jaren zeventig zou zodoende 
zich niet hebben voorgedaan. 
Bovendien, zou onder zo'n systeem niet een 
groot deel van de tegenstelling tussen 'kapi
taal' en 'arbeid' verdwijnen? Beide hebben 
dan belang bij winst. Bovendien kan men 
zich voorstellen, dat in een 'share-economy' 
inspraak en medezeggenschap zouden 
voortvloeien uit dezelfde logica van de ver
deling tussen arbeid en kapitaal. Een verras
sende redenering, die en passant een aantal 
idealen van de Christelijke Sociale Beweging 
meeneemt. Een fundamentele aanval op het 
loonsysteem, doch in dit geval niet gemoti
veerd vanuit de sociaal-ethische opvatting 
over de relatie tussen beloning en arbeid, 
maar vanuit de macro-economische behoef
te aan een flexibel functionerende arbeids
markt. 
Er is veel in dit betoog, dat aanspreekt. Het 
doorbreken van de door velen als polarise
rend geziene loonverhoudingen (arbeid en 
kapitaal zijn concurrenten bij de verdeling 
van de opbrengsten) zou een belangrijke 
maatschappelijke verandering met zich 
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brengen. De basis voor inspraak en mede
zeggenschap zou worden verbreed. En 
daarbij nog, als een soort economische 'bo
nus' een meer flexibele arbeidsmarkt. 

Toch blijft er twijfel. Als het zo simpel ligt, 
waarom heeft men in meer dan honderd jaar 
discussie over kapitalisme, over verhouding 
arbeid en kapitaal, nooit deze stap overwo
gen of genomen? Waarom blijven winstre
gelingen altijd een interessante bijkomstig
heid, maar niet meer? Waarom is het loon
systeem zo hard? 
lk denk dat de zaak vrij eenvoudig ligt. In het 
economisch stelsel, dat markteconomie 
heet, gaat het om risicodragend, dus wa
gend ondernemen. lemand, of enige organi
satie moet het risico van kapitaalverlies lei
den. Het lijkt mij dat kapitaalbezitters (of dat 
nu zoals vroeger en nu nog, maar dan vooral 
in het kleinbedrijf, gaat om personen of om 
organisaties) dit risico beter kunnen nemen 
en dragen dan werknemers. Maar kunnen 
werknemers dan geen kapitaalbezitters wor
den? Oat kan heel goed, maar ligt het dan zo 
voor de hand dat zij investeren in de eigen 
onderneming, zodat hun werkgelegenheids
risico en hun kapitaalrisico bij dezelfde on
derneming is ondergebracht? Noemt men 
dat niet het 'aile eieren in een mandje 
hebben'? 
Maar bovendien kan men zich afvragen hoe 
een arbeidsmarkt werkt, waar de lonen va
rieren met de winstgevendheid van de on
dernemingen. Hoe zit het op zo'n arbeids
markt met overheidsbeloningen en met non
profit -activiteiten? De Joegoslavische erva
ringen leren, dat men toch wei graag enige 
lijn had in de beloningen binnen een regio, 
op een arbeidsmarkt en dan kan een cao
loon geen kwaad. 
Ondanks al deze vragen kan het zijn nut 
hebben nog eens na te denken over de 
relatie loon/winst, vooral nu het mogelijk lijkt 
dit te doen vanuit een wat minder centralis
tisch denken, dan gebeurde toen we het 
hadden over de Vermogensaanwasdeling in 
de jaren zeventig. 

2) Martin L. Weizman, The Share Economy, Cambridge, 
Mass. 1984. 
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