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VLAK
Verwys na die uittreksel uit die artikel, Suid-Afrika verleng
grendeltyd, maar skep raamwerk vir heropening” deur
Elliot Smith bladsy 21 – 24 van Wamark EBW werkboek.
Mylpale om grendeltydbeperkinge te verlig:
8. Bespreek die mylpale wat deur Salim Abdool Karim
(Voorsitter van die Covid-19 Advieskomitee) bepaal is vir
die verligting van beperkinge tydens die verlengde grendeltyd.
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(4)
9. Noem een beperking van Vlak 5 van die grendeltyd.
_________________________________________________________________________(2)
10. Watter landsburgers mag tydens Vlak 5 gaan werk het? _______________________
11. Lys drie (3) noodsaaklike dienste wat tydens die grendeltyd werksaam mag wees.
________________________________________________________________________
(6)
____________________________________________________________________
Effek op die ekonomie
12. Waarvoor staan BBP en verduidelik wat dit beteken?
________________________________________________________________________
(2)
________________________________________________________________________
13. Verduidelik waarom die BBP sal inkrimp as gevolg van beperkings op
verbruikersbesteding tydens Vlak 5 van grendeltyd en gee 2 voorbeelde.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(4)
_________________________________________________________________________
14. Wat is die SARB en hoe het hulle banke bygestaan met behulp van monetêre beleid d.i.
die repokoers, leningskoers aan banke en ook rentekoers aan verbruikers? Sluit 4
voorbeelde van rekeninge met vaste rente in.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.________________________________________________________________________
(8)
_________________________________________________________________________
15. Fiskale beleid – Aankondigings deur die ___________________________ oor die
verhoging of verlaging van belasting bv. verhoog BTW van 14% tot 15%. Lys nog 3 vorme
van belasting wat ’n inkomste vir die regering is. ________________ _______________
(5)
_______________ _______________
16. Wat het met inflasie gebeur tydens die verlengde grendeltyd en stadige ekonomiese
herstel en hoe het dit monetêre beleid affekteer?
________________________________________________________________________ (2)

1

Naam:___________________________
17. Hoe help die laer rentekoers mense wat lenings, kredietkaarte en huislenings af betaal?
_______________________________________________________________________
(2)
_________________________________________________________________________
18. Die doel daarvan om die rentekoers te verlaag is om die ekonomie te stimuleer. Hoe sal dit
families help waar een of meer familielid ’n verlaging in salaris ervaar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(6)
Resessie en Ekonomiese Herstel
’n Ekonomiese ineenstorting sal lei tot ’n resessie. ’n Resessie is ’n natuurlike deel van ’n
ekonomiese siklus.
Daar is vier fases van ’n ekonomiese siklus:
Uitbreiding: BBP groei
Spits: Hoogste vlak van BBP
Resessie: Val in BBP oor 2 agtereenvolgende kwartale (3 maande – 1 kwartaal)
Herstel: BBP van ’n ekonomie wat groei toon na ’n resessie.
President Cyril Rhamaphosa het op 22 April 2020 aangekondig dat ’n R500bn verligtingsfonds
nodig is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die fonds sal die gesondheidsektor prioritiseer.
Begunstigdes van toelaes sal ’n addisionele toelae vir 6 maande ontvang
R300 p/m aanvanklik, daarna R500 p/m van Junie tot Oktober
Ander toelae: R250 p/m
Persone met geen inkomste, wat geen ander toelae ontvang nie: R300 p/m vir 6 maande
R130bn fonds bewillig en om as volg te versprei:
Gesondheid: R20bn
Munisipale bystand: R20bn
Honger en Sosiale nood: R60bn
SASSA implimenteer ’n tegnologiese oplossing vir die uitreik van koeponne en
kontantoorbetalings vir kos
Departement van Sosiale Ontwikkeling in samewerking met die Solidariteitsfond sal
2500000 kospakkies versprei.
R40bn toegeken aan persone wie se werkgewers nie salarisse en lone kan betaal nie.
R2bn toegeken aan KSO, Spaza-winkels, en die res van die informele sector
R200bn leenskema vir besighede met ’n omset van minder as R300m.
4 maande betalingsvakansie op vaardigheidsheffings, versnelde BTW-terugbetalings en
grasie op koolstofbelasting.
LBS wat teruggehou mak word verhoog tot 35%
Almal wat bydra tot die Solidariteitsfonds, kan tot 10% van SARS terug eis.
SARB sny die repokoers met 200 basispunte (2%)

19. Die R500 biljoen sal binne die ekonomie versprei word en dit sal die ekonomie stimuleer.
Bespreek 5 manier hoe hierdie hulppakket spandeer sal word om die ekonomie te stimuleer.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (10)
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Naam:________________________
Vraag 20 - Vul die blokkiesraaisel in. Gebruik Hoofletters
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AF

DWARS
1
5
8
10
11
12
13
14

Maak 'n aankondiging oor rentekoerse
Die SARB se verlaging van rentekoerse is 'n
voorbeeld van ______ beleid
Belasting op salarisse en lone
Belasting oor wins of verlies
Leningskoers van banke
'n Ekonomie waar daar geen buitelandse handel
is nie
Die beleid aangaande die inkomste (belasting)
en uitgawes van die Staat

2
3
4
6
7
9
11

Val in BBP oor twee kwaartale
Belasting op goedere en dienste
BBP toon groei na 'n resessie
Verlaging van rentekoers is 'n maatstaf om die
ekonomie te _________
Sluit die waarde van alle plaaslike en
buitelandse produksie van 'n land in
Groei in BBP
Die SARB se leningskoers aan banke

'n Ekonomie wat wereldwyd handel dryf

_______/ 14
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Suid-Afrika verleng grendeltyd, maar skep
raamwerk vir heropening
Ge pu b l i seer o p W o e n s d a g 1 5 A p r il, 2 0 2 0 08:39 A M E D T
Elliot Smith @ EL LI O T SM IT H CN BC

Suid-Afrika het die nasionale grendeltyd met twee weke verleng, maar het kriteria
saamgestel waarvolgens beperkings gelig sal word. Dit kom terwyl die koronavirusgevalle in die land tot dusver die skerp toename wat in Europa en die VSA gesien is,
vrygespring het.
Suid-Afrika is steeds die land in Afrika wat die ergste affekteer is deur die pandemie
met 2 415 bevestigde gevalle teen Woensdagoggend – volgens data wat deur Johns
Hopkins University ingewin is. Die verspreiding van Covid-19 is egter tot op hede baie
minder ernstig as wat verwag is.
President Cyril Ramaphosa het verlede week in ’n toespraak aan die nasie beklemtoon
dat die koers van nuwe infeksies vertraag het tot slegs 4% sedert die drakonies
inperkingsmaatreëls op 27 Maart implementeer is. Dit is 44% laer as toe die virus
aanvanklik die land binne gekom het. Meer as 83 000 toetse is reeds gedoen, alhoewel
dit ver onder die mikpunt van 10 000 – 15 000 per dag is.
Die inperkingsmaatreëls, wat deur die polisie en weermag afgedwing word, verbied
enige Suid-Afrikaner om sy huis te verlaat behalwe om medisyne of mediese sorg te
kry, kos en ander benodighede te koop of om maatskaplike bydraes te gaan haal. Die
verkoop van alkohol en sigarette is ook onwettig.
In sy toespraak Donderdagaand het Ramaphosa gesê dat alhoewel daar steeds ’n
behoefte is aan verdere toetsing en navorsing om die infeksiekoers te bepaal, dit “regte
vooruitgang” is.
Hy het egter gewaarsku dat om die grendeltyd te vinnig op te hef, die risiko bestaan dat
die vordering wat gemaak is ongedaan raak en dat dit die opoffering wat deur alle
Suid-Afrikaners gemaak is, nietig sal verklaar.
(NKC = National Knowledge Commission) – ’n Span ekonome en kundiges wat konstant die
ekonomiese en politiese gebeure in Suid-Afrika monitor, en dan insig en analise verskaf op hulle
kort- en medium effek. Analise word daagliks deur middel van e-pos versprei, en daar verskyn
weekliks op Vrydae ’n opsomming.
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“Effek op die ekonomie”
Die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) voorspel nou dat Suid-Afrika se BBP (Bruto
Binnelandse Produk) met 5.8% sal inkrimp as die ekonomiese impak van die globale
en plaaslike inperkings verreken moet word.
Die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) beraam ’n 6.1% inkrimping – ’n drastiese
styging van die 0.2% krimping wat net drie weke gelede verwag is.
Met die verlenging van die Suid-Afrikaanse grendeltyd met twee weke, verwag NKC
dat die algehele verbruikersbesteding met $7.5 biljoen in 2020 gesny gaan word, wat ’n
vermindering in per capita-besteding van ongeveer $125 die jaar is. Inaggenome die 5weke grendeltyd, beraam NKC verbruikersbesteding teen $186 biljoen hierdie jaar, wat
’n verlaging van 7.1% van 2019 weerspieël.
Na ’n noodvergadering oor die Paasnaweek het die SARB besluit om die land se
standaard rentekoers met 100 basispunte te sny na ’n rekord-lae 4.25% gevolg deur
nog ’n 100 basispunt verlaging in Maart.
SARB Goewerneur, Lesetja Kganyago, waarsku dat die skerp ekonomiese inkrimping
verhoogte finansiële risiko, ’n verswakte geldeenheid en hoër leningskoste vir die
regering, banke sal inhou en dat besighede ’n hoër risiko sal hê in Suid-Afrika se
ekonomie.
Die verlengde grendeltyd en stadiger herstel sal egter afwaartse druk op inflasie plaas,
het die SARB se monetêre beleidskomitee uitgelig, wat op sy beurt kan beteken dat
monetêre beleid kan reageer op die vraagskok van die pandemie.
“’n Verslapte monetêre uitgangspunt sal die ekonomie op die marge ondersteun en dus
het die SARB het ’n wye verskeidenheid maatreëls aangeneem om die
likiditeitstoestande te verbeter,” het Jacques Nel van NKC Dinsdag opgemerk.
“Terwyl die SARB in ’n ideale posisie was om monetêre hulp te verhoog, het die
omvang van die Covid-19 ekonomiese skok beteken dat daar weinig was wat hulle kan
doen om ’n ekonomiese ineenstorting die jaar te verhoed.
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ROLSPELERS IN DIE EKONOMIE
Die maak van keuses betrek alle deelnemers in die ekonomie, dit is die
verbruikers, die produsente en die staat.
Produsent

-

Verbruiker

-

Verbruik

-

1.

'n Produsent is 'n persoon / onderneming wat goedere maak
(produseer) om te voldoen aan die behoeftes van die verbruiker of ‘n
diens lewer.
Is die persoon wat 'n produk gebruik soos brood om haar / sy
behoefte te bevredig vir kos of ‘n diens wat gebruik word, soos dié
van 'n dokter, om sy / haar behoefte aan goeie gesondheidsorg te
bevredig.
Is die proses om behoeftes, deur die gebruik van produkte te
bevredig.

DIE VLOEI VAN DIE PRODUKSIEFAKTORE (PF) EN GOEDERE / DIENSTE
TUSSEN VERBRUIKERS EN PRODUSENTE.
Verkoop
Verbruikers

Koop

Produksiefaktore
Goedere en Dienste

Koop
Verkoop

Produsente

1.1 Verbruikers verkoop die produksiefaktore aan die Produsente teen 'n prys.
1.2 Produsente verkoop goedere en dienste aan verbruikers teen 'n prys.
2.

DIE VLOEI VAN INKOMSTE (GELD), PF, GOEDERE EN DIENSTE TUSSEN
PRIVATE HUISHOUDINGS EN DIE SAKESEKTOR.

Huishoudings
(verbruik)
Verskaf
Produksiefaktore

Aanvraag
Goedere en dienste

(Inkomste vir Huishoudings)
Betaling van geld
in ruil vir
produksiefaktore
(Inkomste vir besighede)
Betaling van geld

Sakesektor
(Produksie)
Aanvraag
Produksiefaktore

Verskaf
Goedere en dienste

In ruil vir goedere en dienste

2.1
2.2
2.3
2.4

Huishoudings verskaf die produksiefaktore aan Besigheid soos vereis.
In ruil vir die produksiefaktore, betaal die besighede die huishoudings, bv.
salarisse en lone. (Geld kom in) Dit is huishoudings se inkomste.
Besighede verskaf goedere en dienste soos vereis deur huishoudings.
Huishoudings betaal vir die goedere en dienste wat 'n inkomste is vir besighede.
(Geld kom in) Dit is besighede se inkomste.
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3

DIE ROL WAT DEUR DIE REGERING (STAAT) IN 'N EKONOMIE GESPEEL WORD, SLUIT IN:

3.1

Verskaffing van interne en eksterne veiligheid deur die handhawing van wet en orde d.m.v
die polisie, verkeersbeamptes, tronke, howe ens. Die weermag (SANW) bied eksterne
veiligheid en help om internasionale vrede te hou, bv. Troepe in die DRK.

3.2

Bevordering van die maatskaplike welsyn van die nasie. Die staat voorsien 'n onderwysstelsel, skole, fasiliteite, toerusting en opvoeders. Dit bied ook gesondheidsdienste soos
hospitale, klinieke en mediese dienste soos ambulans- en brandweerdienste. Die
regering subsidieer sekere basiese voedselsoorte soos mielies en dienste soos water, om
die minderbevoorregtes te ondersteun. Die staat voorsien ook pensioene aan verskillende
groepe, insluitend bejaardes, gestremdes en kinderhuise.

3.3

Regulering van die sakesektor deur wette en stigting van liggame soos die SABS (SuidAfrikaanse Buro vir Standaarde) en die Raad op Mededinging. Die grondwet van SuidAfrika reguleer die regte van die werkgewer en werknemer deur Wette soos die Wet op
Basiese Diensvoorwaardes, Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet op Diensbillikheid en die Wet
op Vaardigheidsontwikkeling. Handelskommissies word gevorm om Suid-Afrikaanse handel
te bevorder, bv. SATOER bevorder toerisme.

3.4

Beskerming en beheer (gebruik en misbruik) van natuurlike hulpbronne, bv. SANPARKE
die "Wild Card"-inisiatief om Nasionale parke soos die Kruger Park toeganklik vir elke
Suid-Afrikaner te maak, en die SAOG Nasionaal wat beheer uitoefen deur die heffing van
bekostigbare instandhouding. Daar is wette om die natuur te beskerm teen besoedeling,
gronderosie en onwettige storting.

3.5

Beheer geld en bankwese deur die verhoging van geld uit finansiële markte d.m.v
lenings en belasting om te belê in gemeenskappe, die regulering van die buitelandse
markte, Nasionale inkomste rekeningkunde (gedoen deur die Suid-Afrikaanse
Reserwebank), die formulering van ekonomiese beleide (fiskale, monetêre en Handels) en
die geldvoorraad te beheer deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Die Land- en
Landboubank is gestig om om te sien na die finansiële behoeftes van boere. Die Bankwet
beheer die vestiging en werksaamhede van kommersiële banke.

3.5.1 Fiskale, Monetêre en Handelsbeleid.
Dit is die ekonomiese beleid met doelbewuste inmenging deur die regering ten einde:
•
•

Ekonomiese groei te stimuleer of te beperk
Werkloosheid te verminder deur die skep van werksgeleenthede

Verskille tussen Fiskale, Monetêre en Handelsbeleid.
FISKALE BELEID

(Belasting)

HANDELSBELEID

(Handel)

MONETÊRE BELEID

(Rente
Tariewe)

Enige aankondigings word
gemaak deur die Minister
van Handel en Nywerheid
oor handelsverhoudinge
met ander lande.

Enige aankondigings word deur
die President van die
Reserwebank oor
rentekoerse.

2.

Beleid met betrekking tot Handelsaangeleenthede /
inkomste en uitgawes ooreenkomste met ander
lande. Invoer en uitvoer.
van die staat.

Maatreëls wat deur die
Reserwebank gebruik word om
geldvoorraad te beheer.

3.

Belangrikste bron van
inkomste is belasting
d.w.s inkomstebelasting
(LBS), BTW, invoerbelasting.

1. Enige aankondigings word
deur die Minister van
Finansies gemaak oor die
verhoging of vermindering
van belasting.

Belangrikste bron van inkomste Belangrikste bron van
is beleggingsgeleenthede.
inkomste is rente op lenings.
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3.6 Verskaffing en instandhouding van infrastruktuur soos paaie, spoorweë
(Transnet) kommunikasie stelsels (Telkom vóór privatisering), posdienste, radio en
televisie (SABC), elektrisiteit (ESKOM). Die Staat bied ook beleggings aan
ondernemings wat nie onmiddellik 'n wins wys nie soos Iscor (yster en staal).
3.7 Verskaffing van tegniese advies en leiding aan besighede deur die stigting van
organisasies soos die SABS en die WNNR (Wetenskaplike en
Nywerheidsnavorsingsraad). Die WNNR lewer wetenskaplike en tegnologiese
dienste in gebiede waar die industrie, semi-staatsinstellings of regeringskliënte
ondersteuning sowel as innoverende leierskap in die ontwikkeling van nuwe
tegnologie nodig het.
4.
Die verskil tussen 'n oop en geslote ekonomie.
'n Geslote ekonomie is 'n ekonomie waar daar geen buitelandse handel van die
produksiefaktore is nie d.w.s. geen invoere en uitvoere nie. Hierdie soort ekonomie
bestaan nie, aangesien daar geen land is wat in staat is om aan al sy behoeftes en
benodighede te voorsien nie (beperkte hulpbronne). In die oop ekonomiese siklus dryf
lande met mekaar handel , en dus moet hul verantwoording doen vir hul invoere en
uitvoere deur die berekening van hul nasionale inkomste.
(Die bedrag van geld verdien deur die volk oor 'n gegewe periode tydperk.) Hulle
verkoop hul produksiefaktore beide plaaslik en internasionaal.

4.1

bv. Inkomstebelasting BTW
Dienste, subsidies,
behuisingsubsidies, ens.

Verbruikers
(Huishouding)

VERSKAF
AANVRAAG

Handelsooreenkomste tussen lande
Ekonomiese organisasies
bv. WHO (Wêreldhandelsorganisasie)

STAAT
(Regering)

bv.Wins en Invoerbelasting
Dienste, rampbestuur,
subsidies ens.

Produksiefaktore

Goedere en Dienste

Buitelandse
sektor
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AANVRAAG
VERSKAF

Uitvoer
Invoer

Betaal belasting

Betaal belasting

OPE EKONOMIE

Sakesektor
(Produksie)

Goedere
en Dienste
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BBP
Randwaarde van
plaaslike en buitelandse
produksie in
SA

(Goedere en
Dienste)
5.1.1. Die BBP (Bruto Binnelandse Produk) sluit die waarde van alle plaaslike en
buitelandse produksie in 'n land in, maar sluit nie die waarde van sy
produksie in die buiteland in nie. Daarom is dit nie 'n akkurate meting van 'n land
se produktiwiteit nie.

BNP

5.2.

BBP
Randwaarde van
plaaslike en buitelandse
produksie in
SA

(Goedere en
Dienste)

+ Vermeerder

Verminder

Waarde van
Inwoners se
produktiwiteit
in die buiteland

Waarde van
produktiwiteit
deur buitelanders
in SA

(Betalings van Buitelandse sektor)
(Betalings van Buitelandse sektor)

5.2.1. Die BNP (Bruto nasionale produk) is die BBP minus die waarde van produktiwiteit
deur buitelanders (Buitelandse Sektor Betaling) in die land, plus die waarde van die
plaaslike produktiwiteit in die buiteland (Buitelandse Sektor Ontvangste), d.w.s. BNP
= BBP - Buitelandse Sektore Betalings + Buitelandse Sektore Ontvangste.
Bereken BNP as:
BBP = R 16 Biljoen
BSO = R 11 Biljoen
BSB = R 9 Biljoen

Plaaslike - Binne 'n land se grense (SA)
Buitelandse - Buite 'n land se grense
Plaaslike inwoners - Burgers van die land (SA)
Buitelanders - Burgers van 'n ander land
Datum:__________________

24

