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SPORT

9-0
-die getal drieë teen en deur
die Springbokke in Durban in
hul grootste loesing tot nog
toe teen die All Blacks.
Die eindtelling was 57-15.

44die aantal nuwe verloorrekords
wat in 2016 deur die

opgestel is:
tuisneerlaag teen ,

teen ,
sover teen die en

die teen .

Springbokke
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33,3%
– die Springbokke se wenrekord in 2016 (4 uit 12
toetse) – .die swakste in die beroepsera

10
– die getal medaljes wat Span
Suid-Afrika by die 2016
Olimpiese Spele in Rio
ingeoes het – dieselfde as in
1952 in Helsinki en 1920 in
Antwerpen en die beste
sedert hertoelating. Dis
heelwat meer as die ses wat in
2012 in Londen en die een wat in
2008 in Beijing verwerf is.

43,03 s
Wayde van Niekerk se
rekordtyd in die 400 m
vir mans by die 2016

Olimpiese Spele.

– die posisie van die Springbokke op
Wêreldrugby se amptelike ranglys aan die
einde van die 2016-seisoen. Dit was
derde aan die einde van 2015.

6de

– die persentasie Suid-
Afrikaners uit alle
rassegroepe en van
regoor die land wat in
'n peiling deur die
S u i d - A f r i k a a n s e

I n s t i t u u t v i r
R a s s e v e r h o u d i n g e

aangedui het dat meriete die
enigste maatstaf vir die kies van

sportspanne moet wees.

77%



POLITIEK

– die persentasie kiesers
in vanjaar se plaaslike-
regeringsverkiesing wat
reeds 'n maand voor die
verkiesing besluit het vir

wie om te stem. Slegs 8%
het eers op stemdag besluit

en 10% die naweek voor die
verkiesing.

68%

– die persentasie kiesers
in vanjaar se plaaslike-
regeringsverkiesing wat
“baie tevrede” is met die
g e h e i m h o u d i n g v a n h u l
stemkeuses. Dit was 81% in 2009.

64%

61%
– die persentasie kiesers wat glo die verskillende

politieke partye was “baie verdraagsaam” jeens

mekaar in die aanloop tot vanjaar se verkiesing.

– die persentasie
kiesers wat gedink
het die plaaslike

verkiesing was vry.

91%

15 296 711
– die aantal kiesers wat stemme in vanjaar se
plaaslikeregeringsverkiesing uitgebring het uit 'n
stemgeregtigde kieserspoel (18+) van sowat 36
miljoen. In 2011 se plaaslike verkiesing was dit
13 664 914.
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– die
persentasie

geregistreerde
kiesers in die

ouderdomsgroepe

in 2016.

20-29

-ouderdomsgroep

50-59

-ouderdomsgroep
Sowat 93% in hierdie

groep is in der

waarheid geregtig om

te stem.

– die persentasie Suid-Afrikaners
wat in 'n peiling deur die

Suid-Afrikaanse Instituut vir
Rasseverhoudinge (SAIRV)

aangedui het dat en
'n

'n prioriteit vir die regering moet wees.

werkloosheid
behoefte aan meer werkskepping

.

Dit is die hoogste van al die

prioriteitskeuses in die

peiling

87%



18%

– die persentasie
Suid-Afrikaners wat
in 'n peiling deur die
S u i d - A f r i k a a n s e
Instituut vir Rasse-
verhoudinge (SAIRV)
aangedui het dat
g ro n d h e r vo r m i n g ' n
prioriteit vir die regering moet wees.
Dit is die laagste van al die prioriteitskeuses in die peiling

naas die breinkwyn.

– die bedrag wat deur die
regering aan die gewese
Openbare Beskermer, Thuli
Madonsela, toegeken is om die
staatskapingsverslag op te stel.

– die punt wat die
nieregeringsorganisasie
Freedom House in 2016 vir
Suid-Afrika ten opsigte van

toegeken het.
assosiatiewe en organi-

seringsregte

Dit lig veral die land se lewenskragtige burgerlike

samelewing uit.

99
1616

– die punt wat die nieregerings-
organisasie Freedom House in
2016 vir Suid-Afrika ten opsigte
van die
toegeken het.

oppergesag van die reg

Vervolgingsonafhanklikheid

blyk 'n groot bron van kommer te wees.

– die punt wat die nieregeringsorganisasie
Freedom House in 2016 vir Suid-Afrika
ten opsigte van toegeken
het, met 0 wat die beste is en 100 die
swakste. Die telling verswak al etlike jare
lank gaandeweg en ons media is volgens
Freedom House slegs .

persvryheid

“gedeeltelik vry”

3636
100100

39 ts e
- die posisie van Suid-Afrika in
2016 op Verslaggewers Sonder
Grense se lys van 180 lande,
met 1 die beste en 180 die
swakste.

7 978 9807 978 980
– die aantal kiesers wat in vanjaar se

verkiesing hul kruisies vir die ANC
getrek het – slegs sowat van

alle stemgeregtigde kiesers.
22%

58%
– ongeveer die persentasie stemgeregtigde
kiesers wat nie in vanjaar se verkiesing gestem
het nie.

R600miljoen

R600miljoen

– wat die
na bewering vir

Mcebenzi Jonas aangebied
het om Minister van
Finansies te word sodra
Nhlanhla Nene afgedank is.
Dit is vanjaar in die voormalige
Openbare Beskermer, Thuli
Madonsela, se staatskapingsverslag onthul.

die bedrag Gupta-

familie

– die bedrag wat
t e r u g b e t a a l h e t n a d a t d i e
Konstitusionele Hof, op advies van die
Tesourie en die Openbare Beskermer,

beslis het dat hy sy Nkandla-woning
onregmatig met belastinggeld opgeknap

het en daarom dié bedrag moes
terugbetaal.

pres Jacob Zuma

R7,8 miljoenR7,8 miljoen



ARBEID

27,1%

– die werkloosheidsyfer in die
derde kwartaal van 2016, op
vanaf 26,6% in die tweede
kwartaal en die hoogste in
ongeveer 14 jaar.

1,3 miljoen

1,3 miljoen – die vermeerdering in die geskatte aantal
werkende mense tussen die derde kwartale van 2008
en 2016.

– die geskatte aantal mense wat tussen die derde
kwartale van 2008 en 2016 deel van die bevolking
van werkende ouderdom geword het; 4,2 miljoen
mense het oor dié tydperk by die arbeidsmark
aangesluit.

4,9 miljoen

12345

5 uit elke 105 uit elke 10

– rofweg die ratio van jongmense (15-34) wat in K3 van
2016 volgens die uitgebreide definisie as werkloos
bestempel is.

138 ,
135

135

ste

ste en

ste

– Suid-Afrika se onderskeie posisies uit
op die 2016-2017 Globale

Mededingendheidsindeks van die Wêreld
Ekonomiese Forum in die kategorieë vir

in die vasstelling van lone,
en aanstellings- en afdankingspraktyke.

138 lande

samewerking in arbeidsverhoudinge,
buigsaamheid



51,3%

bruto staatskuld

EKONOMIE EN FINANSIES

– die

as ’n persentasie van die
BBP verwag vir FJ2017;

dit het gestyg van ’n
laagtepunt van 26% in

FJ2009.

totale bruto
staatskuld

R – staatsinkomste op die
hoofbegroting vir FJ2017,
teenoor uitgawes van R1,31
duisend miljard.

R1,14 duisend miljard

SKULDSKULD
– die persentasie van die regering
se verwagte hoofbegroting-
inkomste vir FJ2017 wat gebruik
word om skuld te diens, gestyg
van 9,4% in FJ2009.

12,9%12,9%

– die Tesourie se huidige verwagte
groei in BBP vir 2016, afwaarts
aangepas van 1,7% in Oktober 2015
en 2,8 in Oktober 2014. 3,3% BBP-
groei jtj in 2011, 2,2% in 2012 en 2,3%

in 2013.

0,5%

– gemiddelde VPI-inflasie vir 2016
(tot en met September), op van
4,6% gemiddeld in 2015.6,2%

R
R515
miljard

– die verwagte bedrag wat in
Fj2017 aan die vergoeding van staatsamptenare bestee
word; dit is 40,1% van die gekonsolideerde
staatsinkomste.

– d i e p e r s e n t a s i e

munisipaliteite wie se

geldsake vanjaar volgens

die Ouditeur-generaal

kommerwekkend is of

selfs ingryping verg. Dit

was 82% in 2012-'13.

92%92%

6 905 939
– die aantal geregistreerde voertuie
(besigheidsvoertuie uitgesluit) in 2016. Dit
het van 3 851 048 in 1999 gestyg en dui
breedweg die groei van die middelklas in
Suid-Afrika aan.



– die persentasie
wat in

2015-'16 skoon oudits van die
Ouditeur-generaal ontvang het.

nasionale

staatsdepartemente

24%

– die persentasie
wat in 2015-

'16 skoon oudits van die
Ouditeur-generaal ontvang het.

provinsiale

staatsdepartemente

28%

– die aantal huishoudings in 2016
met toegang tot kraanwater. Dit
was in 1996.7 234 023

15 218 753

R46 miljard
– die bedrag onreëlmatige besteding
deur nasionale en provinsiale
departemente in 2015-'16.

Wes-Kaap

79%

– die persentasie provinsiale departemente en
openbare entiteite in die Wes-Kaap wat in

2015-'16 skoon oudits van die OG ontvang het
– die hoogste van al die provinsies.

Limpopo0%
– die persentasie
provinsiale departemente en openbare entiteite in
Limpopo wat in 2015-'16 skoon oudits van die OG
ontvang het
– die laagste van al die provinsies.

- die aantal huishoudings wat in
2016 elektrisiteit vir beligting
gebruik. Dit was in
1996.

5 220 826

15 262 235

R5,6 miljard

– die Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL)
se verlies vir die

2014-'15-boekjaar
wat in September aangekondig is.
Dis sowat R1 miljard meer as die

R4,7 miljard wat aanvanklik verwag is.

’nVerdere verlies van R1,5 miljard is vir die

2015-'16-boekjaar aangekondig.

R14,75 miljard
– die bedrag onreëlmatige besteding wat tydens die
laaste boekjaar deur die ouditeur-generaal in
munisipaliteite geïdentifiseer is. Dit is meer as dubbeld
wat dit vier jaar gelede was en word grootliks aan die
nievoldoening
aan wetgewing
oor verskaffings-
kettingbestuur
toegeskryf.
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– se posisie uit 190 lande op
die Wêreldbank se Doing Business 2017-
verslag. Hoewel die land goed gevaar het
met die betaal van belasting (51ste ter
wêreld) en ook die beskerming van
minderheidsbeleggers (22ste), trap Suid-
Afrika klei met oorgrenshandeldryf
(139ste), die verkryging
van elektrisiteit
(111de) en die
begin van 'n
nuwe besigheid
(131ste).

Suid-Afrika

106de

12345678911 2 3 4 5 6 7 8 91 1 1 1 1 1 1 1
109de

– Suid-Afrika se rang uit betreffende die
las van regeringsregulasies op mededingendheid,
volgens die Globale Mededingendheidsindeks van
die Wêreld Ekonomiese Forum (2016-2017-
opname).

138 lande

– Suid-Afrika se rang uit
vir openbare vertroue

in politici, volgens die
Globale Mededingend-
heidsindeks van die Wêreld
Ekonomiese Forum (2016-
2017-opname).

138

lande

1ste, 3de en 1ste – Suid-Afrika se onderskeie posisies
uit 138 lande vir die gehalte van ouditeurs- en
verslagdoeningstandaarde, doeltreffendheid van
maatskappye se rade, en beskerming van
minderheidsaandeelhouers se belange, volgens die
2016-2017 Globale Mededingendheidsindeks van die
Wêreld Ekonomiese Forum.

1ste 1ste3 de



MISDAAD
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Moordkoers (per 100 000 mense)

34

61 st
e

Suid-Afrika se posisie uit

174 lande in Transparency

International se jongste

Corruption Perceptions

Index. Dis ses plekke beter

as die vorige jaar se 67ste

posisie.

– die toename in motorkapings
van 2015 tot 2016.

14,3%

Dit is die tweede hoogste styging onder alle soorte

.misdade

64,7%
– die afname in

bankrooftogte van 2015
tot 2016. Dit is die

grootste daling onder

alle soorte misdade.

R2 200
– die gemiddelde omkoop-
bedrag in Suid-Afrika in 2016,
soos bevind in 'n nuwe studie deur
die Etiek-instituut van Suid-Afrika.
Dit het met R159 sedert 2015
toegeneem.

- die aantal respondente in 'n peiling deur die
Etiek-instituut van Suid-Afrika wat aangedui

het dat hulle omkoping gebruik om
verkeersoortredings vry te spring.

36%

R

- die aantal peilingsrespondente in 'n nuwe studie
deur die Etiek-instituut van Suid-Afrika wat aangedui

het dat dit moontlik is in Suid-Afrika om deur die
lewe te gaan sonder om omkoopgeld te betaal.

49%

– die moordkoers per 100 000 mense
in Suid-Afrika in 2015-'16. Heelwat
beter as 1995-'96 se 68 maar swakker
as 2011-'12.



BRONNELYS

Bronne:

- Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge
- Suid-Afrikaanse Inkomstediens
- Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing
- Onafhanklike Verkiesingskommissie
- Ouditeur-generaal
- Suid-Afrikaanse Polisiediens
- Etiek-instituut van Suid-Afrika
- Rio 2016 Olimpiese Spele se webwerf
- Freedom House
- Stats SA
- Nasionale Tesourie
- Wêreld Ekonomiese Forum
- Solidariteit Navorsingsinstituut


