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2.

Solidariteit-ETM Arbeidsmarkindeks K4 2015
Werknemervertroue het in K4 herstel, maar saketoestande bly 'n uitdaging.
SA Arbeidsmarkindeks opgesom (50,0 = neutraal)
K4 2015

K3 2015

K4 2014

Gewig

AMI

45,2

42,0

46,2

100%

Werknemervertroue
Arbeidsbekostigbaarheid
Sakesiklus

48,8
38,3
48,6

39,2
36,6
50,4

43,3
41,2
53,9

33,3%
33,3%
33,3%

•

Die Solidariteit-ETM Arbeidsmarkindeks vir Suid-Afrika (AMI) het
vanaf 'n afwaarts aangepaste 42,0 in K3 2015 tot 45,2 in K4 2015
gestyg (43,4 in vorige vrystelling). Die AMI is 'n maatstaf van werk- en
loonsekerheid in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark, met 50,0 die
gelykspeelvlak tussen stygende en dalende sekerheid.

•

Alhoewel die indeks sedert laat in 2013 taamlik bestendig was, het dit
op onder 50,0 (sowat 43 indekspunte) gestabiliseer. Dit dui op 'n
langdurige afname in werk- en loonsekerheid, met trae of geen reële
groei in lone nie en in sommige sektore afleggings. Die AMI was sedert
Desember 2007 vir slegs 3 uit 32 kwartale bokant 50,0, wat op die
strukturele skade dui wat in die vorige sakesiklus aan die arbeidsmark
gedoen is.

•

Die Solidariteit Werknemervertroue-indeks (WVI) het van 39,2 in K3
tot 48,8 in K4 2015 gestyg, 'n aansienlike toename wat waarskynlik dui
op 'n mate van vertroue wat terugkeer omdat Eskom nie weer
beurtkrag ingestel het nie en daar geen grootskaalse, ontwrigtende nywerheidsoptrede was nie. Van die deelnemers aan die peiling het 18%
aangedui hul werksekerheid het sedert die vorige kwartaal afgeneem; dit is merkbaar minder as die 32% in die vorige kwartaal se peiling.

•

Die Arbeidsbekostigbaarheid-indeks (ABI) het in K4 2015 effens van 36,6 tot 38,3 verbeter, maar naby sy laagste vlak sedert 2009 gebly,
met min tekens dat die negatiewe tendens wat sedert K1 2014 geld sal omswaai. Solank die ekonomie sukkel om te groei en maatskappye
weens die swak rand met hoër insetkoste sit, is 'n noemenswaardige verbetering in arbeidsbekostigbaarheid onwaarskynlik.

•

Die ETM Sakesiklus-indeks (SSI) het van 50,4 tot 48,6 in K4 gedaal. Die tydperk bokant 50,0 wat in K4 2014 begin het, was inderdaad van
korte duur. Die skerp verswakking van die randwisselkoers in K4 2015 en vroeg in K1 2016 het makro-ekonomiese kopwinde ontketen en
die risiko van 'n resessie in 2016 neem toe. Dit sal waarskynlik swaar op die arbeidsmarkindeks weeg.
Let wel: Die samestelling van die indeks en sy subindekse word in meer besonderhede uiteengesit in Januarie–Maart 2014 se uitgawe van die SuidAfrikaanse Arbeidsmarkrapport of in die agtergrondreferaat oor die indeks. Albei is op versoek by die Solidariteit Navorsingsinstituut beskikbaar.
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3.

Hoër minimumlone is soos hoofstroom monetêre
beleid
Deur Paul Joubert, Senior Navorser: Solidariteit Navorsingsinstituut
Daar is op die oomblik ’n politieke proses in Suid-Afrika aan die gang om ’n verpligte nasionale
minimumloon in te stel. Daar is diegene wat aanvoer dat ’n hoë minimumloon, in die orde van ongeveer
R5 000 per maand, bevorderlik vir ekonomiese groei en indiensname sal wees, of dat dit minstens
bevorderlik vir ekonomiese groei, sonder ’n negatiewe impak op indiensname, sal wees.

Die eerste vraag wat hieroor gestel moet word, is waarom, indien ’n
minimumloon van R5 000 per maand nie skadelik sal wees nie, daar
nie dan sommer ’n minimumloon van R10 000 of R20 000 ingestel
kan word nie? Hoekom nie sommer ’n miljoen rand per maand nie?
Deur enigsins ’n spesifieke vlak voor te stel, word erken dat daar
afruilings is tussen die koste van arbeid en ander faktore soos die
vlak van indiensname.

Hoekom nie?

lewenstandaard uitkanselleer. Net so, selfs al daal produksie nie, lei
die verswakte kapitaalstruktuur tot produkte en dienste van
swakker gehalte of van mindere geskiktheid, wat ook ’n laer
lewenstandaard as andersins tot gevolg het.
Indien die geld vir die hoër minimumlone uit die aandeelhouer se
sak verhaal word, lei dit ooglopend tot ’n verlaging in die vraag na
goedere en dienste deur die aandeelhouer, of na ’n daling in dit wat
die aandeelhouers elders sou herbelê het. Dit kanselleer die styging
in vraag na goedere en dienste deur die werknemers uit.

Hoe dit ook al sy, die halfgebakte teorie wat voorstanders van ’n
beduidend hoër minimumloon voorhou om hul standpunt te
ondersteun, is iets soos die volgende: deur werkers meer te betaal,
sal die ekonomie gestimuleer word aangesien die werkers die
addisionele geld sal bestee, wat vir werkgewers ’n groter mark daar
sal stel om produkte en dienste te verkoop. Hierdie hoër verkope
weens die groter mark sal die werkgewer se inkomste verhoog en
hom in staat stel om die hoër minimumlone te bekostig. So gaan dit
aan in ’n voortreflike siklus van hoër lone en ’n groeiende ekonomie!

Laastens, indien die geld uit die verbruiker se sak verhaal word deur
middel van hoër pryse, kanselleer dit die moontlike verbetering in
lewenstandaard van werknemers uit, aangesien die werknemers se
hoër lone deur die hoër pryse uitgekanselleer word.

Dit klink darem asof dit te goed is om waar te wees, en dit ís ook.
Bogenoemde idee laat ’n belangrike deel van die prentjie buite
rekening. Die werkers wat meer betaal moet word, se hoër
vergoeding moet van iewers af kom. Die moontlike bronne is:

Drogbeeld van voortreflike siklus

1.
2.
3.
4.

vanuit ander werkers se lone;
vanuit die werkgewer se begroting vir instandhouding
en/of uitbreiding;
vanuit die aandeelhouer se sak; of
vanuit die verbruiker van die produk se sak deur middel
van hoër pryse.

Indien die hoër vergoeding vanuit ander werkers se lone verhaal
word, en omdat lone baie moeilik afwaarts aangepas word, sal dit
beteken dat sommige werkers afgedank word sodat ander werkers
meer betaal kan word. Selfs by firmas wat niemand afdank nie, sal
planne om indiensneming uit te brei, afgeskaal word – ’n firma wat
beplan het om 20 nuwe werknemers in diens te neem, sal nou slegs
10 nuwe werknemers in diens neem. Hoe dit ook al gebeur – totale
besteding styg nie; dit word slegs van een groep werkers na ’n ander,
kleiner groep verskuif.
Indien die hoër vergoeding vanuit ’n firma se begroting vir
instandhouding en/of uitbreiding verhaal word, verswak dit die
kapitaalstruktuur van die ekonomie en lei dit vinnig tot verlaagde of
nie-geskikte produksie. Laer produksie lei tot verlaagde aanbod, wat
met ’n hoër vraag eenvoudig tot hoër pryse lei, wat die moontlike
verbetering van diegene wat die hoër minimumloon ontvang se

Weens bogenoemde redes is die argument dat hoër minimumlone
tot ’n voortreflike siklus van ’n groeiende ekonomie en verder
groeiende lone sal lei, van alle waarheid ontbloot.

Daar is egter ’n verdere meganisme waarvolgens dit moontlik kan
voorkom asof so iets wel gebeur. Indien minimumlone beduidend
verhoog word sonder dat werkers, minstens aanvanklik, afgedank
word, sal besteding aan talle soorte goedere en dienste inderdaad
styg. Die verskaffers van hierdie goedere en dienste sal maklik kan
dink dat hulle dus hul bedrywighede moet uitbrei om in hierdie
groeiende vraag te kan voorsien. In so situasie sal daar inderdaad
uitbreidings aan fabrieke en ander firmas wees, terwyl ’n klomp
nuwe firmas ook sal ontstaan – om markaandeel te behou of te
verkry. Wat egter aanvanklik ongesiens sal verbygaan, is die daling in
vraag vanaf aandeelhouers, wat minder van ’n ander stel goedere
en dienste sal verbruik weens hul verlaagde inkomste. Die firmas
wat goedere en dienste aan die aandeelhouers verskaf, sal egter nie
onmiddellik hul produksie afskaal of hul deure sluit nie – hulle sal vir
’n tyd lank nog aangaan en poog om die moeilike tye (daling in vraag
én hoër loonkoste!) die hoof te bied.
Aanvanklik is al wat sigbaar is dus die effek van die verhoogde
besteding deur die werkers wat nou hoër lone het om te spandeer.
Die ekonomiese partytjie word gevier en almal (behalwe die
aandeelhouers, maar hulle word geïgnoreer) is gelukkig en brei uit
om in die behoeftes van die werkers, wat met sakke vol geld
rondloop, te voorsien. Dit duur voort totdat die firmas wat begin
sukkel het weens laer besteding deur die aandeelhouers, een vir
een begin afskaal of toemaak, met hul werkers wat sonder werk sit
en wie se besteding afneem. Mettertyd, aanvanklik stadig en dan al
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Mettertyd word dit duidelik dat die uitgebreide en nuutgestigte firmas
wat in die werkers se groter behoeftes wou voorsien, onvanpaste kapitale
uitbreidings gedoen het. Die kaartehuis wat deur die drogbeeld van
‘meer geld in die ekonomie’
veroorsaak is, tuimel ineen ...

vinniger, word dit duidelik dat die uitgebreide en nuutgestigte firmas
wat in die werkers se groter behoeftes wou voorsien, onvanpaste
kapitale uitbreidings gedoen het. Hierdie firmas begin ook sukkel
om geld te maak en begin ook vou. Die kaartehuis, wat deur die
drogbeeld van “meer geld in die ekonomie” veroorsaak is, tuimel
ineen en almal skud hul koppe en blameer “eksterne faktore” en
“gierige kapitaliste” vir die resessie.

Soos monetêre beleid
Hierdie gevaar van hoër besteding wat uiteindelik ontbloot word vir
die drogbeeld wat dit is eers nadat duur beleggingsfoute gemaak is,
word wel deur die meeste hoofstroom-ekonome raakgesien. Dit is
egter ironies dat dieselfde ekonome meestal nie juis ’n probleem
het met die monetêre beleid wat algemeen deur sentrale banke
(staatsbanke) gevolg word nie. Hierdie monetêre beleid behels die
skepping van geld uit niks uit, wat dan in die ekonomie ingestoot
word en ’n soortgelyke drogbeeld van hoër besteding skep. Dit lei
ook tot duur beleggingsfoute wat gemaak word, omdat dit
aanvanklik voorkom asof die groeiende besteding aan produkte en

dienste sonder enige afruiling geskied. Eers later word dit vir almal
duidelik dat die groeiende geldvoorraad diegene wat spaar se
spaargeld deur inflasie vernietig het. Teen die tyd dat hierdie effek
duidelik word, is die onvanpaste fabrieke en firmas reeds gevestig,
maar die vraag na hul produkte en dienste het opgedroog.
Dit is tragies dat die meeste ekonome kan raaksien dat dit onwaar is
dat minimumlone opgestoot kan word vir onophoudelike
ekonomiese vooruitgang, maar nie tot dieselfde gevolgtrekking ten
opsigte van moderne monetêre beleid kan kom nie.
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4.

Verbloeming deur inflasie: BBP-verhoudings oor
'n verloop van tyd
Deur Gerhard van Onselen, Ekonomiese Navorser: Solidariteit Navorsingsinstituut
Twee van die belangrikste dokumente wat die regering publiseer is die nasionale begrotingsoorsig in
Februarie en in Oktober die mediumtermyn-begrotingsraamwerk, in die volksmond bekend as die
mini-begroting. Al lees nie-finansiële, nie-ekonomiese lesersgroepe selde al die besonderhede daarin, is
dié dokumente van aansienlike belang. In hulle word die regering se bestedingsplanne en
vooruitskattings op medium termyn breedvoerig uiteengesit. Selfs al lees min dié dokumente, word
almal in Suid-Afrika se lewens beïnvloed deur die verreikende gevolge van regeringsoptrede soos
daarin uitgestippel.

Durf 'n mens wel die begrotingsdokumente aan, is dit deurspek met
tegniese vaktaal. Dit neem desondanks nie lank nie of 'n enkele
makro-ekonomiese meting tree as die spilpunt na vore. Die syfer
waarom als duidelik draai, is die bruto binnelandse produk (BBP): 'n
aanduiding van die finansiële waarde van alle goedere en dienste
wat in 'n ekonomie geproduseer word. Ratio's wat op BBP-syfers
gebaseer word, dien inderdaad as algemeen aanvaarde norms wat
met arendsoë dopgehou word deur plaaslike en internasionale
beleggers en ontleders van staatsfinansies, soos kredietgraderingsagentskappe.
Skuldvlakke, tekorte op die lopende rekening, belastinginkomste en
staatsbesteding word gereeld as 'n ratio of persentasie van die BBP
uitgedruk. Skuld tot BBP is maar net een voorbeeld van so 'n ratio.
Dié ratio's lewer kommentaar op die omvang van 'n regering se
begrotingsitems in verhouding tot 'n land se BBP. Dit maak
vergelykings met ander lande en 'n evaluering van veranderings oor
'n verloop van tyd moontlik. Die gesondheid van 'n regering se
toekomstige BBP-ratio's, soos die verhouding van skuld tot BBP, is
uiters afhanklik van gunstige BBP-groei. Oor die algemeen is
voldoende BBP-groei 'n voorvereiste om die staat se begroting uit
te brei.
Om dié punt te illustreer: Die bruto vlakke van Suid-Afrika se
staatskuld is in die mini-begroting van Oktober 2015 op byna 47%
van die BBP vir die 2015-boekjaar aangedui. Die nominale skuld sal
volgens projeksies van R2 duisend miljard in die 2016-boekjaar tot
R2,6 duisend miljard in die 2019-boekjaar toeneem. Berekenings vir
jaar-op-jaar-groei dui daarop dat die bruto skuld in beide nominale
én inflasieaangepaste (reële) terme sal toeneem. Ten spyte hiervan
voer die tesourie aan dat die bruto skuld as 'n persentasie van die
BBP op medium termyn sal “stabiliseer” en nooit 49,4% van die
nominale BBP oorskry nie, om die skuld-tot-BBP-vlakke sodoende
onder 'n waarskuwende sielkundige grens van 50% te hou.
Aangesien die bruto staatskuld volgens projeksies teen 'n

gespesifiseerde koers sal groei, maak die geprojekteerde
“stabilisering” staat op saamgestelde nominale BBP-groei van kort
by die 8,6% per jaar oor die tydperk van die mediumtermynvooruitskatting.
Laer BBP-groei sal dié ratio verswak. In die ergste geval, as die BBP
op 'n jaar-op-jaar-grondslag beduidend inkrimp, sal dit 'n skielike
skok in die skuld-tot-BBP-verhouding tot gevolg hê en tot 'n chaos
in die staat se finansies lei. Byvoorbeeld, as 'n ekonomie 'n BBP van
R1 000 in die eerste jaar het, met staatskuld ter waarde van R500, is
die skuld-tot-BBP-ratio 50%. Kom ons sê in die volgende jaar groei
die staat se skuld met 5% tot op R525, maar die BBP krimp met ’n
oordrewe 2% skerp in tot op R980. Nou het die skuld-tot-BBPsyfer beduidend verswak tot byna 54% van die BBP.
Ná die resessie van 2008/2009 het Griekeland met presies
dieselfde dilemma gesit. Sy BBP het aansienlik ingekrimp. Sy
buitensporige staatskuld is aan die lig gebring deur skuld-tot-BBPverhoudings wat beduidend verswak het. Dit het internasionale
uitleners en beleggers laat skrik en 'n skuldkrisis laat ontstaan.
Hieruit behoort dit duidelik te wees dat regerings met aansienlike
skuldvlakke, soos onder meer die Suid-Afrikaanse regering, uiters
graag nominale BBP-groei wil sien, selfs al word daardie groei
grotendeels danksy inflasie behaal.
Indien plaaslike BBP-groei volgens die nasionale tesourie se
verwagtinge nominaal teen 'n saamgestelde 8,6% per jaar groei,
behoort die huidige persentasie van die Suid-Afrikaanse regering se
bruto skuld tot BBP onder 50% van die BBP te bly. Die huidige
ekonomiese kopwinde terwyl die ekonomie swak is, dui egter
daarop dat die teikens vir reële BBP-groei wat in die jongste minibegroting van 2015 genoem is, waarskynlik nie verwesenlik sal
word nie. Dit word beaam deur die tesourie se geskiedenis van
makro-ekonomiese vooruitskattings wat oor die algemeen sedert
2008 ooroptimisties was (sien meegaande grafiek).
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Teleurstellende reële BBP-groei laat ’n regering egter nie magteloos
in die aangesig van 'n verswakkende ekonomie nie. Regerings het 'n
troefkaart om te speel: inflasie. In vorige uitgawes van hierdie
rapport het ons geargumenteer dat die meeste regerings met baie
skuld 'n inflasionêre ekonomiese omgewing sal verkies. So 'n
omgewing stel 'n regering in staat om ouer skuld, aangegaan in 'n tyd
toe die land se geldeenheid meer werd was, met 'n verwaterde
geldeenheid te vereffen of te herstruktureer.

byvoorbeeld 'n regering beplan om sy bruto skuld met 10% op 'n
jaargrondslag te verhoog, maar wil die skuld-tot-BBP-vlak op 50%
bestendig. In dié voorbeeld moet die nominale BBP-groei 10% per
jaar behaal om die toename in skuld te absorbeer. Nominale BBPgroei bestaan egter uit beide reële ekonomiese groei én 'n
aanpassing vir inflasie. In die vereenvoudigde voorbeeld kan die
mikpunt van 50% vir die skuld-tot-BBP-verhouding in jaar twee
behaal word deur die ekonomie in reële terme te laat groei of deur
inflasie te skep, of deur 'n mengsel van die twee, soos die
meegaande tabel illustreer.

Om voort te bou op die vorige gesprek oor inflasie wil ons aanvoer
dat inflasie ook belangrike BBP-ratio's sodanig kan kamoefleer dat
hulle beter lyk as wat hulle in werklikheid is. Kom ons veronderstel
Jaar 1

Jaar 2
Scenario's
3. Mengsel:
1. Hoë inflasie

2. Hoë groei

inflasie en reële
groei

Skuld (groei teen 10% p.j.)

R

500

R

550

R

550

R

550

Nominale BBP

R

1 000

R

1 100

R

1 100

R

1 100

Inflasie

10%

0%

5%

Reële groei

0%

10%

5%

Nominale BBP-groei

10%

10%

10%

Toename in BBP weens inflasie

R

100

R

-

R

50

Toename in BBP weens reële groei

R

-

R

100

R

50

Nominale toename in BBP

R

100 R

100 R

100

Skuld as ’n persentasie van BBP

50%

In al drie die scenario's vir jaar twee hierbo neem die nominale BBP
toe met 'n persentasie wat voldoende is om die groei van staatskuld
teen 50% van die BBP te absorbeer. In hierdie voorbeeld maak
inflasie dit moontlik dat die staatskuld toeneem sonder dat dit tot 'n
waargenome verswakking van skuld-tot-BBP-verhoudings lei.
Ongelukkig moet iemand vir die regering se inflasionêre
kamoefleringstoertjie betaal. Scenario's soos dié in een en drie – om
'n figuurlike scenario van onderskeidelik hoë en matige inflasie te
verteenwoordig – sal die meeste mense skade aandoen, want
inflasie steel in effek koopkrag uit jou sak. Scenario twee – wat hoë
werklike groei verteenwoordig – sal voordelig wees en mense oor
die algemeen welvarender maak.
Dit beteken dat relatiewe veranderings in nominale BBP-ratio's oor
'n verloop van tyd nie die volle verhaal vertel nie. Dit beteken ook
dat verskillende lande met soortgelyke skuld-tot-BBP-vlakke op
verskillende maniere by daardie vlakke kon uitgekom het, óf deur

50%

50%

50%

inflasie, óf deur reële ekonomiese groei, of deur ’n mengsel van die
twee. Veranderings in die vlakke van skuld-tot-BBP oor 'n tydperk
moet gevolglik onder 'n vergrootglas bekyk word.
Toegepas op die huidige situasie in Suid-Afrika, dui die minibegroting van Oktober 2015 daarop dat die “stabilisering” van
staatskuld op medium termyn hoofsaaklik sal geskied deurdat hoë
inflasie by die nominale BBP invoer. Die projeksie vir VPI-inflasie is
juis dat dit binnekort by die boonste grens van die SARB se
teikenband vir inflasie van tussen 3% en 6% sal wees. Met nog
swakker reële groeivooruitskattings 'n wesenlike moontlikheid, kan
'n waarskynlike gevolg wees dat dit die regering aanspoor om nog
inflasionêre beleidsmaatreëls te oorweeg. Ons kan verwag om
binnekort met betrekking tot die Suid-Afrikaanse Reserwebank se
inflasieraamwerk meermale 'n verwysing na “eksogene skokke” en
“onttrekkingsbepalings” te hoor.

2015 (skatting)

2016

2017

2018

VPI-inflasie

4.8%

6.2%

5.9%

5.8%

Reële BBP-groei

1.5%

1.7%

2.6%

2.8%

Nominale BBP-groei

6.3%

7.9%

8.5%

8.6%

In hierdie scenario kan die inflasiesyfer meebring dat die vlakke van
skuld-tot-BBP bestendig lyk. Ongelukkig is staatskuld wat deur hoë
inflasie gestabiliseer word nie iets waaroor gewone mense, wat

aansienlik deur die uitwerking van inflasie benadeel word, kan juig
nie.
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5.

Die mislukte beleid van die Suid-Afrikaanse regering
se ekonomiese groepering
Deur Russell
Dirk Groenewald
Lamberti, ,Hoofstrateeg:
Hoof: Sentrum
ETM
vir Analytics
Billike Arbeidspraktyke
Sedert die wêreldwye ekonomiese krisis van 2008/09 het die beleidmakers van die ANC,
in die besonder Rob Davies, minister van handel en nywerheid, hard daaraan gewerk om
die krisis as 'n mislukking van “Westerse kapitalisme” voor te stel en só die weg na 'n meer
staatsgeleide ontwikkelingspad gebaan.

Onder die Zuma-administrasie, wat – soos die noodlot dit wou hê
– tydens dié wêreldwye ekonomiese insinking begin het, het die
konsep “ontwikkelingstaat” 'n belangrike begrip geword. Dit het
uitdrukking gevind in een beleidsdokument ná die ander, soos die
regering se nuwe groeipad (NGP), die nywerheidsbeleidaksieplanne (IPAP) en die wyd geprese nasionale ontwikkelingsplan
(NDP). Dié dokumente, onder talryke ander, stel 'n omvattende,
staatsgeleide, sentrale skema vir ekonomiese beplanning in die
vooruitsig om groei aan te wakker en armoede uit te wis.
Die argitekte daarvan het vir seker groot hoop gehad vir hul planne.
Aan Suid-Afrikaners is hoë groei, grootskaalse werkskepping, 'n
kortstondige begrotingstekort en afnemende ongelykheid belowe.
Pleks daarvan was die groei swak, die eng werkloosheidskoers
pynlik hoog teen 25%, die nasionale skuld het veel meer gestyg as
wat verwag is (en kredietafgraderings onvermydelik gemaak) en die
tekens dui daarop dat die vlak van inkomste-ongelykheid hoog bly.

jare lank. Twee van die ander Brics-lande, Brasilië en Rusland, is in 'n
resessie. Die internasionale makro-omgewing het ook tot 'n
ineenstorting van kommoditeitspryse gelei, wat sedert 2014
besonder akuut is.
Dit sal onbillik wees om te verwag dat die Suid-Afrikaanse
ekonomie in só 'n futlose wêreldekonomie vinnig moet groei. Tog
kan dit nie die volle verhaal wees nie. Suid-Afrika presteer swakker
as talle van sy eweknieë wêreldwyd; eweknieë wat met dieselfde
internasionale ekonomiese omgewing te kampe het.
Volgens die Wêreldbank het Suid-Afrika se BBP per capita, in dollar
gedenomineer en aangepas vir inflasie, van 2007 tot 2014 met 3%
toegeneem. Oor dié tydperk was dieselfde meting vir Botswana
18% hoër, Chili 19%, Maleisië 22%, Colombia 24% en Mauritius
28%, om slegs enkeles uit te sonder. Trouens, onder die
belangrikste ontluikende markte is Suid-Afrika se vertoning byna
die heel swakste.

Die rand het in 2009 en 2010 herstel, deels danksy dollarswakheid,
sikliese lae inflasie en 'n groeistuwing wat met die FIFA
Wêreldbekersokkertoernooi verband gehou het. Die geldeenheid
het in 2011 egter 'n draaipunt bereik en sedertdien sowat 60% van
sy waarde ingeboet.
Soos ons in die vorige uitgawe van die AMR aangedui het, presteer
Suid-Afrika se ekonomie volgens talle belangrike maatstawwe uiters
swak.
Die inflasie-aangepaste BBP per capita neem sedert 2013 af en het
sedert 2007 stilgestaan. Dit is in teenstellings met die vorige
agtjaartydperk van 1999–2007 waarin die reële BBP per capita met
26% toegeneem het.
Elektrisiteitsproduksie het sedert die hoogtepunte van 2011 met 10%
afgeneem en is nou op dieselfde vlakke as in 2003. Die
vervaardigingsuitset is in 2015 dieselfde as wat dit in 2005 was, en so
ook konstruksiebedrywighede. Die tonnemaat van pad- en spoorvrag
het sedert 2011 gestagneer en sedert 2014 met 6% gedaal.
Kortom, die ekonomiese groepering se huidige beleid is 'n klaaglike
mislukking. In reaksie op kritiek neem die verantwoordelike
ministers hul toevlug tot dieselfde verskoning. Hulle beweer dit is
die swak internasionale ekonomie sedert 2009 se skuld, nie hul
beleide nie.
Die wêreld se grootste ekonomieë herstel inderdaad flouerig
sedert 2009. Europa in die besonder word geteister deur dralende
fiskale krisisse en sy eie wanfunksionerende beleid wat enige hoop
op 'n betekenisvolle herstel in die wiele ry. Dit het Brittanje en
Amerika verskeie jare ná 2009 geneem om aan die risiko van 'n
resessie te ontkom en China se ekonomie verlangsaam nou reeds

Daar word aangevoer dat Suid-Afrika se hoë vlak van inkomste-
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ongelykheid unieke uitdagings inhou en 'n hindernis vir groei is. Dit
word ook gebruik om beleid vir die oordrag van inkomste en
rykdom te regverdig. Tog het hoë vlakke van ongelykheid geen
waarneembare negatiewe invloed op groei nie, terwyl lande met
dieselfde hoë vlakke van ongelykheid (lande met 'n geraamde Ginikoëffisiënt groter as 0.5) weereens baie beter as Suid-Afrika
presteer.
'n Mens kan ook op die insinking in metaalpryse as 'n oorsaak van
die land se gedempte groei wys. Hoewel dit ongetwyfeld geldig is,
presteer ander lande wat ook 'n netto metaaluitvoer van 10% van
BBP of meer produseer, met gemak beter as Suid-Afrika.
Inteendeel, Suid-Afrika bevind hom in die geledere van lande wat
oorlog of burgerlike onrus, staatsgrepe of groot finansiële krisisse
ervaar het.

Elke land het eiesoortige uitdagings en geleenthede. In Suid-Afrika
se geval bied nóg sy hoë vlakke van ongelykheid, nóg sy
kommoditeitsblootstelling egter 'n voldoende verklaring vir die
swak vertoning van die ekonomie. Ook het swak groei in die
belangrikste ekonomieë wêreldwyd baie van die belangrike
ontluikende markte nie naastenby in dieselfde mate aan bande gelê
as wat na bewering die geval met Suid-Afrika is nie.
Die uitdagings vir Suid-Afrika, so lyk dit, is om beleid wat
antagonisties is teenoor die sakewêreld, grootskaalse
staatsinmenging en buitensporige regulering te bowe te kom. Wat
in die besonder in Suid-Afrika uitstaan is regulatoriese onsekerheid,
dreigemente oor eiendomsreg, die eskalasie van reëls vir swart
ekonomiese bemagtiging, chroniese wanbestuur van groot
staatsondernemings, en van die mees beperkende
arbeidswetgewing ter wêreld. Al hierdie probleme vloei voort uit
die etos van 'n ontwikkelingstaat wat tans die land se ekonomiese
beleid bepaal.
Die netto resultaat van swak ekonomiese groei as gevolg van swak
beleid is dat die staat se belastinginkomste nie met sy uitgawes kan
tred hou nie. Solank as wat groei swak bly, beloftes van
staatsbesteding hoog bly en beleid disfunksioneel bly, is die kanse
goed dat internasionale kredietgraderingsagentskappe Suid-Afrika
se status tot onder beleggingsgraad, oftewel rommelstatus, sal
afgradeer.
Wanneer ons bepaal wat met lande gebeur wanneer hulle na 'n
graad onder beleggingstatus afgegradeer word, vind ons dat hulle
gewoonlik voor die tyd 'n skerp daling in die waarde van hul
geldeenheid ervaar en snel stygende rentekoerse moet verduur,
om van resessies nie te praat nie. Swak makro-ekonomiese bestuur
plaas Suid-Afrika in 'n gevaarlike situasie.
Die internasionale ekonomie is besig om te verswak en sal net nog
duideliker onthul hoe ondeurdag die planne van die SuidAfrikaanse regering se ekonomiese groepering is.
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6.

Makro-ekonomiese opdatering 2016K1: Swak rand bring
die gevaar van 'n ekonomiese resessie
Deur Russell Lamberti, Hoofstrateeg: ETM Analytics

Die skerp daling in die waarde van die rand is slegte nuus vir die
Suid-Afrikaanse ekonomie en maak die kanse op 'n resessie
in 2016 aansienlik groter.
Kwartaalgrafiek
Die omvang van die rand se depresiasie in Desember en Januarie
het selfs die mees pessimistiese verwagtinge van markwaarnemers
oortref. Die daling herinner sterk aan vorige instortings en die ope
vraag is nou waar die wisselkoers van die rand teenoor die dollar sal
gaan draai. In langtermynverband geplaas (grafiek hiernaas) blyk dit
die huidige daling is nog nie gelykstaande aan die depresiasie van die
rand in die vroeë 1980's en laat 1990's nie. Dit moet 'n mens met
kommer laat wonder of die ergste nog voorlê. Ook is so 'n skerp
daling in die waarde van die rand slegte nuus vir die Suid-Afrikaanse
ekonomie en maak die kanse op 'n resessie in 2016 aansienlik
groter.

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Elektrisiteitsproduksie het in die drie maande tot
November met 2,8% toegeneem, maar was steeds 2,9%
laer as aan die begin van 2015.
Barclays se aankopebestuurdersindeks (PMI) het die jaar
op 45,5 geëindig, teenoor 49,9 aan die einde van K3 2015.
Standard Bank se PMI het K4 op 49,1 geëindig, teenoor
47,9 drie maande tevore. Die amptelike syfer vir
vervaardigingsuitset het in die drie maande tot
November met 0,8% gedaal en stagneer sedert 2012.
Mynbou-uitset vir die kwartaal was onveranderd en staan
sedert 2009 so te sê stil.
Bouplanne wat volgens Stats SA afgehandel is, het in
Oktober op 'n jaargrondslag met 6,3% afgeneem en
stagneer sedert 2012.
Totale voertuigverkope het met 4,3% op 'n jaargrondslag
afgeneem in K4 2015. Seisoensaangepaste verkope van
passasiersmotors het op 'n kwartaalgrondslag met 5,9%
gestyg, maar was jaar op jaar steeds 7,6% laer.
VPI-inflasie was op 4,8% in November vergeleke met
4,6% drie maande tevore, dus effens hoër op 'n
jaargrondslag.
Kleinhandelverkope het in die drie maande tot Oktober
met 'n geannualiseerde koers van 1,6% toegeneem.
Die tonnemaat van pad- en spoorvrag was in Oktober
6,2% op 'n jaargrondslag laer.
Die amptelike werkloosheidskoers het van 25,0% in K2
2015 tot 25,5% in K3 gestyg.

Belangrike makro-ekonomiese ontwikkelings: K4 2015

Ekonomiese beleid

Die vierde kwartaal (K4) van 2015 sal ongetwyfeld onthou word vir
president Zuma se ondeurdagte afdanking in Desember van
Nhlanhla Nene, minister van finansies, net om drie dae later terug te
krabbel oor sy besluit en opnuut vir Pravin Gordhan, Nene se
voorganger, aan te stel. Dié politieke flater het die vertroue van
beleggers, sakelui en verbruikers 'n enorme knou toegedien en die
waarde van die rand laat tuimel. Dit het kort op die hakke van 'n
afgradering van die land se kredietwaardigheid gevolg, met 'n
gradering van “rommelstatus” wat Suid-Afrika byna vir seker in die
gesig staar as 'n drastiese fiskale ommekeer nie plaasvind nie. Die
oorweldigende fokus in K4 2015 en vroeg in 2016 is die wisselkoers
van die rand. Die wisselvalligheid van die geldeenheid is glad nie
goeie nuus vir beleggings- en indiensnemingsaktiwiteit nie, met
maatskappye wat konserwatief optree ten einde hul kontantvloei te
beskerm.

Standard & Poor's het Suid-Afrika se kredietgraderingsvooruitsigte
in Desember tot negatief afgegradeer, wat beteken met sy
volgende gradering sal hy die land se kredietstatus heel waarskynlik
as onder beleggingsgraad klassifiseer. Ekonomiese groei is die groot
ding waaroor die graderingsagentskappe mor, en in dié verband lyk
vooruitsigte steeds somber, met min beweegruimte in die
begroting vir die regering ter ondersteuning. Die kollig val
toenemend op 'n behoefte aan beleidshervorming, wat die regering
traag is om te doen.
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Sakesiklus en groei

Verbruikersgesondheid

Die tempo waarteen die rand tans depresieer strook met 'n afswaai
in die sakesiklus, soos deur die SA Resewebank (SARB) bepaal. 'n
Vinnig verswakkende en onbestendige geldeenheid saai
verwoesting in sake en finansies. Invoerkoste styg skerp, wat vir 'n
kleiner, oop ekonomie 'n swaar las is om te dra. Vervaardiging baat
oor die algemeen selde daarby, aangesien die ingevoerde
komponent in vervaardiging so is groot is. Rentekoersrisiko skiet die
hoogte in, aangesien die SARB genoodsaak word om die Rand se
depresiasie en inflasierisiko's deur rentekoersverhogings te stuit.

Die verlangsaming in motorverkope is 'n voorteken van moeiliker
toestande in die kleinhandelsektor oor die algemeen. Die grafiek
hieronder toon hoedat motorverkope die algemene groeikurwe vir
kleinhandelverkope met sowat ses maande voorafgaan (weerspieël in
hoe die grafieklyn vir kleinhandelverkope die kurwe vir motorverkope
volg). Die implikasie is dat verkoopsvolumes in die kleinhandel gaan
afplat en dan moontlik inkrimp namate 2016 ontvou.

Inflasie en wisselkoers
Hoewel daar nie 'n reël is wat bepaal dat die huidige randbeermark
hom soos vorige beermarkte moet gedra nie, is dit nietemin
insiggewend dat die huidige beersiklus volgens historiese standaarde
nou heeltemal volwasse begin raak wat sowel tydsduur as die mate van
depresiasie betref. Dit beteken egter nie dat daar nie nog 'n 25%depresiasie kan plaasvind en dat die beersiklus nie dwarsdeur 2016 kan
voortduur nie. 'n Daling van 70% vanaf die hoogtepunte laat in 2010
impliseer 'n dollar-rand-wisselkoers van ~R22/$. Die rand staar
soortgelyke probleme in die gesig as in die vorige beersiklusse, en in
ruime mate: 'n Wêreldwye dollarbulsiklus, stygende persepsies van
politieke risiko, groter persepsies van fiskale risiko, lae/dalende
kommoditeitspryse en kapitaaluitvloei. Die SA ekonomie was selde of
ooit al meer kwesbaar, of die standvastigheid onder beleggers meer
broos.

Die huidige koers waarin die rand depresieer herinner ook aan vorige
insinkings in die kleinhandelsektor. Invoerkoste styg drasties,
saketoestande versleg, krediet raak moeiliker bekombaar en die prys
van ingevoerde goedere word gou kunsmatig hoër gedryf.
Onvermydelik ly kleinhandelsvolumes gewoonlik daaronder. Die
grafiek hieronder toon die kleinhandelverkope ses maande ná jaar-opjaar-veranderings in die handelsgeweegde wisselkoers van die rand.
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Korporatiewe en produktiewe gesondheid
Vervaardiging baat oor die algemeen selde by 'n verswakking van
die rand. Die plaaslike uitvoermededingendheid wat deur 'n
swakker wisselkoers teweeggebring word, word deur verskeie
faktore geneutraliseer, soos onder meer duurder invoerinsette,
hoër inflasie vir binnelandse produkte en lone, hoër rentekoerse,
swakker wêreldwye groei in aanvraag en beleggingsonsekerheid
weens die groter onbestendigheid van die geldeenheid. Ons vind
dat vervaardigingsuitset met 'n vertraging van 6 tot 12 maande
positief op randsterkte en negatief op randswakheid reageer, indien
daar enige reaksie is. Kortom, dit is uiters onwaarskynlik dat
randswakheid die langdurige insinking in die vervaardigingsektor sal
oplos. Die kans is groter dat dit vervaardiging teen einde 2016
verder sal aftrek.
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Toekomstige uitgawes
Wil u toekomstige uitgawes van die Suid-Afrikaanse Arbeidsmarkrapport ontvang?
Stuur 'n e-pos aan Gerhard van Onselen (gerhardvo@solidariteit.co.za)
of skakel hom by 012 644 4300.

Solidariteit
Navorsingsinstituut
Die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) is die navorsingsarm
van die vakbond Solidariteit. Vir navrae, kontak
Gerhard van Onselen by:
Tel: 012 644 4300
E-pos: gerhardvo@solidariteit.co.za
Fisiese adres
Solidariteit Hoofkantoor
DF Malanrylaan
Kloofsig
Centurion
0046

etm analytics
ETM Analytics is 'n onafhanklike span intydse markanaliste en
makro-strategiespesialiste in Johannesburg. Hulle verskaf
finansiële markte- en sakesiklusinligting. Vir navrae, kontak ETM
by:
Tel: 011 875 8556
E-pos: russell@etmanalytics.com
Fisiese adres
Killarney Blok 5
Fourways Gholfpark
Roosstraat, Fourways
2055
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