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Die grootste uitdagings in die land waarmee private sektor

SA moet kies: Dit is non
Kenners maan oor die

land a] hoe minder aan
infrastruktuur bestee en

bepleit ’n vryer ekonomie,
ben'g Riana de Lange
en Lies] Peyper.

uid-Afrika is vasgevang in ’n lae-

groeistrik en met ’n ekonomie wat
nie belegg‘ingsgedrewe is nie.
Dit plaas die regering voor ’n
duidelike keuse: Strukturele groei
of strukturele agteruitgang, waarsku dri Marr

tyn Davies, besturende direkteur van ontluikende markle en Mrika by Deloitte.
Sterk ekonorniese gmei deur ’n vryer eke
nomie (liberalisering) en vinniger strukturer
1e hervorming is ’n politieke keuse, het Davies die afgelope week gesé tydens 'n be-

spreking voor die nasionale begroting later
vandeesmaand.
Strukturele hervorming is noodsaaklik as
Suid-Afrika ’n L-vorn-iige ekonomiese herstel
met ’n vlak trajek wil vermy
Die land sukkel met ingeboude lae groei
waar die ekonomie kwalik vinniger as die

bevolldng groei, Gevulglik is daar 00k inge»
boude ongelykheid, aldus Davies.

Byna al SuidrAfrika se probleme kan opger
105 word as die ekonomie teen 5,5% per jaar

groei 5005 in 2007, meen hyi
Hoewel ontluikende markte weer direkte
buitelandse belegging lok en Suid-A'ika ook

daarby kan baat vind, is die politieke wil nodig vir strukturele hen/arming.
Davies sé in suksesvolle ekonomieé be

loop infrastrukmurbelegg'ing sowat
30% van die bruto binnelandse

produk (BBP) per jaar, maar
middel- verlede jaar was dié

syfer in Suid-Afrika op ‘n skamele 12,5%i
Uit begrotingsdokumente

blyk in 2011-12 is R80 miljard
vir ekonomiese infrastruktuur

begroot wat sowat 8% van gekonsolideerde regen‘ngsbesteding uitgemaak het. In die 2021-‘22-beg‘roting was dit
R93,i miljard, wat net 4,6% van die gekonso—
lideerde regen'ngsbesteding is.
Ekonomiese infrastruktuur dui op dienste
soos elektrisiteit, water en sanitasie, telekommunikasie en openbare Vervoer 7 aspekr
te wat ekonomiese groei aanhelp,
Kevin Lings, hoofekonoom by Stanlib, sé
’n mens word min wys oor die ware toedrag

"a

van sake uit die regering se infrastruktuur-

besteding sous aangegee in die beg-ratings,
Dit gee nie die volle prentjie nie omdat
die begrip “ekonomiese infrastruktuur” in
die begrotingsoorsigte slegs breé kategorieé
en ’n lys projekte behels. Baie van diesellde

projekte word jaar né jaar in die dokumente
herhaal en dit gee nie “soliede” besonderher
de oor vordering met infrastruktuurprojekte

As paaie, dienste en
water in duie stort

nie, sé hyi Vaste-kapitaalbesteding as 'n per
sentasie van die BBP gee ‘n beter aanduiwens en kragopwekking bestee word,
Gaba Tabane, ’n direkteur en hoof van
Deloitte se afdeling Vir die regering en

Suid-Afrika se vaste kapitaalbe-

staatsdiens, sé teen dié agtergrond lé ’n

ter— en sanitasiedienste, Spoor—

moeilike begroting voor vir Enoch Godong-

lyne en paaie nie eens

wana, minister van nansies. Hy stel die be-

onderhou kan word nie, wat

leid, maar staatsdepartemente en ministers

nag te sé wn nuwe infrastrukr
tuur bou, sé Kevin Lings, hoofekonoom van Stanlib.
Vaste kapitaalbesteding as ’n

voer en geld herprioritiseer.
In die aanloop tot die nasionale begToting
is daar ook druk uit verskeie oorde vi.r meer

steding is tans so laag dat be
staande infrastruktuur soos wa-

der vaste bates bestee word.
Vaste kapitaalbesteding in
Suid-Afrika staan tans op 13%
van BER Dit was tussen die jare
2004 tot 2008, toe die ekono—
rnie ‘n bloeitydperk beleef het,
23% van 331’.
"In daardie vier jaar kon ons
1,5 miljoen nuwe poste tot die
ekonomie voeg; ons her ekonomiese groei van meet as 5% ge

nansiéle krisis in 2008 is vaste

kapitaalbesteding in Suid-Afrika
op ’n afwaartse glybaan en dit
het in 2016 selfs nog skerper afgeneem.
Vir ‘11 land soos Suid-Afrika,
wat ’n geweldige infrastruktuur—

agterstand het en nog aan die
ontwikkel is, moet vaste kapi

taalbesteding as ‘n persentasie

persentasie WI] BBP wys hoer

ring in staatsinkomste en ons

van BBP ideaalrgesproke anger
veer 30% wees.
Dit is 00k die teiken mt die

skuldvlakke tot BBP was op 26%

regering in 1996 gestel het in sy

in die skoolstelsel reg 1e stel, én vir openba-

veel van ’n land se BBP aan an
der rneer konstruksie, masjine-

re gesondheidsorg.

rie, toerusting, geboue en an-

van die laagste ooit," sé Lings.
Maar sedert die wéreldwye »

Gear-program wat up groei,

geld vir basiese onderwys om ongelykheid

taalbesteding uit die private sektor en 10% van
die regering af moet komi

Volgens Lings is die rer
gering se vaste kapitaalbester

ding as ’n persentasie van BBP
Llesl Pevper

ding van hoeveel aan infrastruktuur soos ha-

in diensleweringsportefeuljes moet dit uit-

sou fokusi Die regering het
die oogmerk gehad dat
20% van die vaste kapi-

had; daar was ’n ruim verbete-

werkskepping en herverdeling

tans 35% terwyl dié van die private sektor sowat 95% is.
Wanneer ’n land se vaste ka-

our infrastruktuur, maar net
1335 jaar nog het infrasrruktuur-

besteding afgeneem,” sé Metelerkamp.
Stuart Theobald van Intellidex 51(ny in Business Day dat
die regering in die eerste kwartaal van 2018, toe Ramaphosa
oorgeneem het, R335 miljard
belé het in infrastruktuuri ln
die derde kwartaal van 2021

was dit R25,5 miljard - 24% laer.
'n Gebrek aan kundigheid onder staatsamptenare wat pro»
staan, is by net in staat om die
bestaande infrajekte moet deursien
struktuur in stand
- van die beginfase
Wanneer ‘n land
te hou, aldus Lings.
tot inwerkingstelling
se vaste kapltaai“0p 13% beteken
7 is volgens ekonoV
besteding tel 881’
dit die basiese inrne een van die
up 15% Steam, is
hoofoorsake waarr
standhouding is nie

pitaalbesteding tot BBP op 15%

eens daar niei”
Wanneer infrar
struktuur nie eens
meer in stand ge
hou word nie, bete»
ken dit dat die land

hy net in staat om
dle bestaande
infrastruktum in

Sgladnlitrt'gsu''
"Op 13% beteken

om daar so min vor-

dering is met infra
struktuurprojekte.
”Dam is ’n algemene gebrek aan ’n

geloofwaardige pro-
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