Statements regarding monetary policy
Issued by the Governor of the South African Reserve Bank , Dr. T.W. de Jongh

5 February 1979

Alter the usual consultation with the Treasury, the
Resef\le Bank has decided to reduce the Bank rate
from 8% to 8 per cent per annum with effect from
TuesdaY,6 February 1979.
This step is in accordance with the current economic policy of further stimu lating domestic economic
activity and also conforms to recent trends in short-

term interest rates in South Africa in general.
12 March 1979

smatter banking Institutions, was already abolished in
August 1978.
Th e required notices to give effect to these changes
in the credi t control measures w ill be published in the
Government Gazette shortly ,
16 March 1979
After the usual consultation with the Treasury, the
Reserve Bank. has decided to reduce the Bank. rate
from 8 to 7Y2 per cem per annum with effect frorT)
17 March 1979.

After the usual consultation with the Treasury, the
Reserve Bank has decided to effect the following
adjustments to the credit control measu res :

, . Credit ceilings
As from 31 March 1979-the credit ceilings o f bank ing
institutions are increased by an additional 5 per cent
of thei r base figures as at 3 1 December 1975. This
increase applies to the ceili ng figures relating to
banking institutions' discounts, loans and advances to
the private sector, and their investments in securities
of t he private sector. The existing arrangement
whereby the ceil ing figu res of banking institutions are
Increased every month by one half per cent of their
base figures, continues to apply ,
A t the same time the total amount of credit
extension to the pnvate sector, as defined for the
purposes of the credit ceilings, which a banking
institution may not exceed before it becomes subject
to the ceiling requirements, is increased from R15
million to A20 million . When the t otal credit extended to the private sector by such a banking
Institution reaches the new limit of R20 million, its
respective ceil ings will thereaf ter be increased month·
Iy by one half per cent of the relevant base figures as
at 3 1 December 1975

2. Liquid asset requirements
As from the date of certifi cation of their monthly
returns for 28 February 1979, the supplementary
liquid assets which large banks (Le. those with total
assets exceeding A8DO million) have to maintain in
respect of the increase in their short- and medi umterm liabilities since 30 September 1975, are reduced
from 20 to 10 per cent and from 8 to 4 per cen t ;
respec tively .
For the smaller banking inst itutions the supplementary liquid asset requirement o f 20 per cent in
respect of the increase in thei r short-term liabilities
since 30 September 1975, is abol ished f rom the date
of cer t if ication of thei r monthly returns for 28
The supplemen tary liqu id asset
February 1979 .
requirement in respect of the increase since 30
September 1975 in the medium· term liabilities of
31

Kwartaallikse ekonomiese oorsig

Opsomming en algemene opmerkings

Na die langdurige ekonom iese afswaai vanaf ongeveer
die middel van 1974 tot die einde van 1977, het die
reele ekonomiese bedrywigheid gedurende 1978
matig herstel, Groot skommetings in die private
verbrulksbesteding het bygedra tot 'n skerp toename
in die reele bru te binnelandse produk in die tweede
kwartaal en 'n daaropvo!gende afoame in die derde
kwartaal en het d,t moeHik gemaak om die sterkte
van die opswaai te beoordeel. maar Inl191109 vir die
vierde kwartaal het bevestig dal daar 'n matige

opwaartse neiging In die ekonomiese bedrywigheid is.
Die bruto binnelandse praduk het in 1978 met
ongeveer 2% persent toegeneem. Die bruto nasionale
praduk het teen 'n ietwat hoor koers van ongeveer 4
persent gestyg as gevolg van 'n aansienlike verbetering
in Suid -Afrika se ruilvoet.
In teenstelling met die voorafgaande jaar het die
elconomiese grooi in 1978 hoofsaakl ik ontstaan in die
sekondare en tersi~re sektore van die ekonomie,
terwyl laer koerse van toename in die reele produk
van die landbou en die mynbou aangeteken is_ Hierdie verandering was die gevolg van 'n betekenisvolle
toename in die reele waarde toegevoeg deur die
fabriekswese, wat in 1977 nag 'n aansienlike afname
getoon het. en van die feit dal die aansienlike negatiew-e bydrae wat die reele produk van die grooten Icleinhandel in 1977 tot die groei gemaak het, nie
in 1978 herhaal is nie. Die algemene herstel het egte r
nie uitgekring tot die konstruksiesektor nie en die
toegevoegde waarde daarvan het In 1978 voortgegaan
om aansienl ik af te neem,
Die toename in die reele brute binnelandse produk
was nie slegs op 'n toename in die volume van die
uitvoer en van die netto goudproduksie gebaseer nie,
maar ook op 'n matige styging in die totale reete
binnelandse vraag. Hierdie styging in die re€!le bru te
binnelandse bestedi ng. wat op 'n afname 10 1977
gevolg het, is meegebring deur toenames in die reele
private en owerheidsverbruiksbesteding terwyl reele
vaste en reele voorraadinvestering met kleiner bed rae
gedaal het. Teen heersende pryse was die hoor vlak
van die bruto binnelandse besteding nag aansienlik
laer as die bruto nasionale produk, wat 'n aansienlike
oorskot op die lopende rekening van die betalingsbalans tot gevolg gehad het.
Die ekonomiese herstel is weerspieel in 'n effense
toename in die werkverskaffing buite die landbou
gedurende die eerste nege maande van 1978. (Meer
onlangse gegewens is nag nie beski kbaar nie.) Hierdie
toename is egter grotendeels verklaar deur hoor
werkverskaffing in die openbare sektor en in die
goudmynbed ryf. Die wer kverskaffi ng in die private
sektor in sy geheel het effens afgeneem, hoofsaaklik
vanwee 'n afname in die indiensneming in die fabriekswese, konstruksie en die nie-goudmynbou. Die

effense toename in die werkverskaffing buite die
landbou is weerspieel in ietwat laer syfers van die
werkloosheid onder ai le bevolkingsgroepe.
In weerwil van verhogings van verskeie geadminlstreerde pryse en die instelling van die algemene
verkoopbelasting, het die inflasiekoers in 1978 effens
afgeneem. Indien die nie-wederkerende uitwerking
van die instelling van die algemene verkoopbelasting
uitgeskakel word, was 'n meer opmer klike afwaartse
neiging in die verbru ikerspryse in 1978 waarneembaae Die vlak van die inflasiekoers het nietemin hoog
gebly en 'n dubbelsyferkoers is nou vir die vyfde
opeenvolgende jaar aangeteken,
'n Verdere verbetering van die lopende rekening
van die betalingsbalans het gelei tot 'n aansienlik
groter oorskot op hierdie rekening as in 1977. Dit
was te danke aan 'n skerp toename in die netto
goudproduksie, hoofsaaklik as 'n weerspieeiling van
die hOEk goudprys, en aan 'n aansienlik hoer geedere-uitvaer, wat uit 'n matige toename In die volume
en aanSienlike stvgings in die pryse van die belangrikste uitvoerprodukte voortgespruit het. Neutraliserende toenames, wat nie teen die in die uitvoer en
in die netto goudproduksie opgeweeg het nie, het in
die waarde van die invoer en die netto betalings aan
buitelanders op die onsigbare rekening voorgekom.
Die oorskot op die lopende rekening, aangevu i deur
'n netto invloeiing van langtermynkapilaal na die
open bare korporasies en die private sektor, het 'n
aansienlike verm indering van die korttermynlaste
verwant aan reserwes sowel as terugbetalings op
buitelandse langtermynlenings deur die sentrale
regering toegelaat. 'n Netto uitvloeiing van ander
korttermynkapitaal moes egter ook geakkommodeer
word en die bruto gaud- en ander buitelandse reserwes het, met verontagsaming van waardasie-aansuiwerings, in 1978 slegs 'n klein toename getoon. As
gevolg van die vermindering van die laste verwant aan
reserwes het die netto goud- en ander buitelandse
reserwes gedurende die jaar aansienlik gestyg.
'n Toename in die netto gaud- en ander buitelandse
reserwes van die monetere banksektor was 'n belangrike oorsaak van 'n aansienlik hoer koers van toename
in die hoeveelheid geld en kwasi-geld gedurende 1978,
Die vernaamste oorsaak van die toename was egter 'n
opmerkl ike styging in die monetere banke se eise teen
die private sektor, Die uitbreiding wat deur hierdie
faktore teweeggebring is, is gedeeltelik geneutraliseer
deur 'n afname in die netto eise teen die regeringsektor en 'n skerp stYging in die langtermyndeposito's
van die private sektor by die monetere banke. Die
aansienlike toename in die bankkrediet aan die
private sek tor, wat hoofsaaklik gedurende die tweede
kwa n aal voorgekom het, was 'n weerspieeling van hoe
toenamekoerse in huurkoop- en bruikhuurfinansiering
en in beleggings in effekte van die private sektor.
Ander len ings en voorskotte, wat hoofsaaklik len ings
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en voorskotte vir nywerhelds- en handelsdoeleindes
omvat, het gedu rende 1978 egler nag teen 'n betreklik lae koers gestyg. Die afname in die netto eise teen
die regeringsektor is meegebring deur 'n toename
in die regeringsdeposito's wat op ~ beurt weer 'n
weerspieeling was van die suksesvolle ptasing van
lenings by die binnelandse nie-banksektor en van 'n
toename in die regering se inkomste wat die Begrotingsramings oortref het. Die regering se inkomste is
opgestoot deur aansienlik hoer as verwagte rnkomstebelasting· en huurkontrakbetatings deur die gaud·
mynmaatskappye, wat voortgespruit het uit die skerp
styging in die goudprys en gevotgtik oak in die
winste van die goudmynbedryf.
Op 12 Maart 1979 het die Aeserwebank aangekondig dal. bo en behatwe die gereelde maandelikse
verhoglng. die ptafonne op die bankinstellings se
krediet aan die private sektor vanaf 31 Maart met 5
persent van die basissyfers soos aan die einde van
Desember 1975 verhoog word. Terselfdertyd is die
totale bedrag van die kredietverlening aan die private
sektor wat 'n bankinstelting nie mag oOiskry nie
sonder om aan die plafonvereistes onderhewig te
word, van A 15 miljoen na A20 miljoen verhoog.
Daar is ook aangekondig dat die likwiede batevereistes verstap word vanaf die datum van die banke
se sertifisering van hutle maandopgawes vir Februarie.
Die getdmark het gedurende 1978 en die begin van
1979 atwissetende tydperke van stramheid en ruimte
ondervind . Die meeste van hierdie veranderings is
meegebring deur die beweging van fondse na en van
die regeringsektor. Die geldmark rentekoerse hel oor
die algemeen in 1978 afwaarts geneig en gedurende
Januarie en die eerste helfte van Februarie verder
gedaal, in die besonder na die aflossing vroeg in
Februarie van staatseffek:te wat hul aflosdatum bereik
het. In ooreenstemmlng met die bewegings van die
korttetmynrentekoerse en ten elOde 'n verdere
stimutus aan die ekonomiese bedrywigheid te verleen,
IS die Bankkoers vroeg in 1979 by twee geteenthede
vertaag, naamlik van 8% na 8 persent op 6 Februarle
en van 8 na 7Yl persent op 17 Maart. Die vernaamste
handelsbanke het gereageer deur hutle prima-oortrekklngskoerse met Yl persent in Februarie en met 'n
verdere % - 1 persent in Maart te verlaag. By albei
geleenthede is depositokoerse, met die uitsondering
van die koers op gewone spaardeposlto's, met ~
persent verlaag .
'n Duldelike verruimlng van dIe toestand op die
kapitaalmark het in 1978 na vote gekom, in die
besonder op die mark vir vaste-rentedraende eHekte.
Nieteenstaande 'n aansientike netto opname van
fondse deur die openbare sektor, het die opbrengskoerse op vaste· rentedraende effekte aansienlik
gedaal. Die opbrengskoerse op aandete het diesetfde
gedoen vanwee 'n opmerldike styging in die aandelepryse, In teenstelling met die l6INendigheid van die
mark vir vaste-rentedraende effekte en die aandelemark was die bedrywigheid in die vcrband- en vaste
eiendomsmarkte stiller, maar 'n merkbare verbetering
is noglans in 1978 waargeneem.
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Daar is op 24 Januarie 1979 aangekondig dat die
Regering, na oorlegpleglng met die Reserwebank en
ander betanghebbende partye, bestuit het om 'n begin
te maak met 'n geleidetlke en stelselmatige proses om
Suid-Afrika se wisselkoersbeleld en -praktyke te
verander, gebaseer op die aanbevelings in die tussentydse verslag van die Kommissie van Ondersoek na die
Monet~re Stetsel en Monetere Beleid in Suid-Afrika.
Die uiteindelike doel van hierdie proses is 'n enkelvoudige wisselkoersstelsel waarvotgens 'n onafhanklike en beweegtike rand sy eie wissetkoersvlak sal vind
in goed ontwikketde en mededingende kontant · en
termynvalutamarkte. Die wissetkoersbewegings sal
egter beheer word deur Reserwebank-"intervensie"
deur middel van aankope en verkope van vaJuta. Die
regering het die Kommissie sa sienswyse aanvaar dal
die uiteindelike stelsel die beste bereik kan word slags
deur 'n geleidetike aanpassingsproses. Soos later in
hierdie oo(sig aangedui word, is verskeie stappe
gedoen am die nuwe beleid in werking te stel en
binne 'n taamlik kort tydsbestek is sommige van die
aanvanktike oorgangsmaatreels deur meet permanente
reelings veNang o

Nasionale rek eninge

Bruto binnelandse prod uk teen
konstante 1910·pryse

.

Mat ige herlewi ng van ekonomiese greei

,

Die reiHe bruto binnelandse produ k het in 1978 met
2,5 persent toegeneem, vergeleke met ongeveer geen
groei nie in 1977 en 'n koers van toename van slegs
1,3 persent in 1976. Suid·Afrika se ruilvoet het
gedurende 1978 as gevoig van 'n hoek koers van
toename in die uitvoerpryse (insluitende gaud)
as in die invoerpryse en vanwee 'n afname in die ree le
netto faktorbetalings aan die res van die weretd
aansienlik verbeter. Gevolglik het die reele bruto
nasionale produk in 1978 met ongeveer 4 persent
toegeneem, vergeleke met geen groei nie in 1977 en 'n
afname van 1 persent in 1976.
Soos in die bygaande tabel gel oon wo rd, het die
veranderings in die reele bruto binnetandse produk
van die hoofsektore van die ekonomie aansienlik van
die in die voorafgaande jaar verskiL Ten eerste het
die koers van toename in die reete toegevoegde
waarde van die primllre sektor, as gevotg van 'n baie
laer koers van toename in die tandbou' en nie·goud·
mynbouproduksie, van 9 persent in 1977 tot slegs 11,4
persent in 1978 afgeneem. Ten tweede is 'n dating
van 5% persent in die reele produk van die sekondere
sektor in 1977 gevolg deur 'n toename van 31,4 persent
in 1978. 'n Betekenisvolte toename in die reele
produk van die fabriekswese, wat in 1977 nag 'n
aansienlike afname getoon het, was hoofsaaklik vir
hierdie ommeswaai verantwoordelik, maar byd raes is
oak gel ewer deur die hoor koers van toename in die
reele produk van etektrisiteit, gas en water en deur 'n
laer koers van afname in die reele toegevoegde waarde
van konstruksie. Ten derde het die reele produk van
die tersi~re sektor in 1978 'n hoor groeikoers getoon,

,.,
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Seisuensaangesuiwerde kWijrtaijllikse ramings van
die reele bruto binnelandse praduk toon dat grooi
teen jaarkoerse van onderskeidelik 2% persent. 14
persent en 7 persent in die eerste. tweede en vierde
In die derde
kwartale van 1978 aangeteken is.
kwartaal het die seisoensaangesuiwerde reele bruto
binnelandse produk teen 'n jaarkoers van 7 persent
gedaal.

Jaarlikse persentasieverandering in bruto
binnelandse en bruto nasion ale produk teen
konstante 1970-pryse
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Matige toename in reele totale binnelandse vraag
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naamlik 2 persent, vergeleke met slegs % persent in
1977 . Dit is hoofsaaktik toe te skryf aan die feit dat
die aansienlike negatiewe uitwerking van die dating in
1977 in die reEile in kame wat deur die groot·, klein· en
motorhandel geskep is, gedurende 1978 bykans
verdwyn het. Ole volume van die groothandelsver·
kope, met insluiting van diamante en petroleu m·
produkte, het in 1978 met Ya persent toegeneem, die
kleinhandelsverkope teen konstante pryse het met 4
persent afgeneem, en die reele toegevoegde waarde
van die motorhandel het met 12 persent gestyg.
Die bruto binnelandse produk teen heersende
markpryse het in 1978 met 141J.z persent toegeneem,
vergeleke met 12% persent in sowell 976 as 1977. 'n
Toename van 18 persent in die bruto bedryfsurplu$,
leenoor 'n toename van 13% persent in 1977, was
hoofsaak tik vir die hoer groeikoers in 1978 veranl'
woordefik. Die koers van toename in die vergoeding
van werknemers het effens versnel vanaf 10% persent
in 1977 tot 11 persent in 1978. Hoer groeikoerse is
aangeteken in die bruto bedryfsurplus van die goud·
mynbou, die nie·goudmynbou, die fabriekswese en
die handel, terwyl laer koerse van toename in die
geval van die landbou en die sektor vervaer, opberging
en kommunikasie voorgekom het.
Die verskil tussen die groeikoerse in die bruto
binnelandse produk teen heersende en kcnstante
pryse impliseer 'n toename in die bruto binnelandse
produk-deflator van 11 y~ persent in 1978 teenoor '2Y~
persent in 1977. Hierdie verlangsamlng was die
gevolg van laer koerse van toename in die binnelandse
groot- en kleinhandelspryse, wat die toenames in die
goudprys en in die pryse van ander uitvoerprodukte
meer as geneutraliseer het.
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Die reele bruto binnelandse besteding het in 1978
met 2Ya persent toegeneem, vergeleke met afnames
van 5 persent en 2% persent in 1977 en 1976, on·
derskeidelik. Die retile private verbru iksbesteding,
wat in 1977 met % persent gedaal het, het in 1978
teen 'n koers van 2 persent gestyg. Die reele ower·
heidsverb ruiksbesteding het in 1978 dieselfde koers
van toename as in 1977 getoon. naamlik 1 persent.
Die ree le vaste investering het met 7% persent afge·
neem vergeleke met 8 persent in 1977 terwyl die vlak
van die ((~ele voorrade in 1978 met A259 miljoen
afgeneem het, wat minder was as die daling van A336
miljoen in 1977. Nieteenstaande 'n merkbare toename in die bruto binnelandse besteding teen heer·
sende pryse in 1978. was die vlak daarvan aansienlik
laer as die van die bruto nasionale produk teen
heersende pryse, met die gevolg dat die topende
rekening van die betalingsbalans 'n groot oorskot
getoon het.
Krein toename in reere private verbruiksbested ing
Die klein toename in die (sete private verbruiksbesteding in 1978 was geheel en al aan hoer besteding
aan duursame goedere toe te skryf. SODS in die by·
gaande tabel getoon word. In die kategorie duursame
goedere het die besteding aan motors en ander
private vervoertoerust ing met nie minder nie as 18%
persent gestyg, maar die besteding aan aHe ander

Persentasieverandering in reele private
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verbruiksbesteding na uitskakeling van die seisoensinvloed is in die tweede en derde kwartaal van 1978
verwring deur die reaksie van verbruikers op die
veranderi ngs in bestaande indi rekte belastings en
die instelli ng van die nuwe algemene verkoopbelasting. 'n Skerp toename in die tweede kwartaal is deur
'n afname in die derde kwartaal gevolg. In die vierde
kwartaal het die reele verbruiksbesteding egter weer
gestyg, en wei teen 'n jaa rkoers van 8 persent. Die
grootste stygings is in die besteding aan duursame
en semi-duursame goedere, in die besonder aan
meubels, motors, klerasie en skoeisel , aangeteken.
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goedere het traag gebly. Die retile besteding aan
semi·duursame goedere het vir die tweede opeenvolgende jaar gedaal, waarskynlik as gevolg van
verhoogde besteding aan duursame goedere en die
verdere klein afname in die reele beskikbare persoonlike inkome. Die reele besteding aan nie-duursame
goedere en dienste het gemiddeld dieselfde koers van
toename as in 1977 aangeteken.
Kwartaallikse veranderings in die reele private

Verdere klein toe name in reele
owerhei dsverb ru iksbested i ng
Die lopende besteding van die algemene owerheid
teen konstante pryse het in 1978 met ongeveer 1
persent gestyg, war ook die groeikoers is wat in 1977
aangetei:.en is. Die reele vergoeding van werknemers
het in 1978 dieselfde persentasietoename as in
die voorafgaande jaar geteon, naamlik ongeveer 4
persent, maar die reele bestedi ng aan goedere en
ander dienste het in 1978 met 2% persent gedaal
nadat in 1977 'n dalingvan 3%persent aangeteken is.
Op 'n seisoensaangesuiwerde kwsrtaalbasis, het
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die reele ewerhetdsverbrutksbesteding gedurende dte
eerste helfte van 1978 traag gebly maar gedurende die
tweede heltte van die jaar matig gestyg.
Aansienlike verdere daling in reele brute bin nelandse
vaste investering
Die reele brute binnelandse vaste investering het
gedurende 1978 aangehou om skerp te daal. Soos in
die bygaande tabel getoon word, het dalings in die
reele kapitaalbesteding van al die hoofsektore voorge·
kom en is dit oor feitlik aile soorte van bedrywighede
versp rei.
In die private sektor het slegs die reele vaste
kapitaaluitgawes van die mynbou gedurende 1978
gestyg, hoofsaaklik as gevolg van hoer besteding aan
uraanaanlegte_ 'n Besonder groot daling is in die reele
investeringsbesteding van die fabriekswese aangeteken, wat die relatlef hoe vlak van die onbenutte
produksiekapasiteit en die algemeen lae vlak van die
binnelandse vraag weerspieel het, en in die reEHe
private woningboLl.
Op 'n kwartaalbasis het die
seisoensaangesuiwerde reiHe vaste investering deur die
private sektor in die derde kwartaal van '978 sy
laagste vlak in byna nege jaar bereik, maar dit is deur
'n skerp styging in die vierde kwartaal gevolg.
Die reele vaste investering deur openbare korporasies het gedurende '978 matig gestyg. Die skerp
toename in die besteding aan vervaardigingsondernemings, in die besonder aan die tweede olie·u it·steenkoolaanleg, is bykans geneutraliseer deur 'n dating
in die vaste investering van die mynbou en aan
elektrisiteits· en vervoerfasiliteite .
Die reele vaste kapitaaluitgawes van die openbare
owerhede het in 1978 'n verdere groot daling getoon,

Persentasieverandering in reele bruta binnetandse
vaste investering
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Die besteding deur die Suid-AFriic:.(:IClIlst! Spuorweyadm in istrasie het die grootste persentasie daling
getoon, wat meegebring is deur die voltooiing van 'n
aankoopprogram van nuwe vliegtuie en van die
spoorlyn na AichardsbaaL Die skerp styging in die
woningbou was 'n weerspieeling van die owerheid se
selektiewe stimuleringsmaatreels om die sukkelende
konstruksiebedryf aan te help deu r behuising aan laer
inkomegroepe te verskaf.
Kleiner afname in reele voorrade
Die boekwaarde van die totale voorrade, uitgesonderd
lewende hawe, het in 1978 met ongeveer R600
miljoen toegeneem, waarvan nywerheids- en hande/svoorrade ongeveer R500 miljoen bygedra het. Teen
konstante 1970·pryse het die totale waarde van
die voorrade met R259 miljoen gedaal, teenoor 'n
afname van R336 miljoen in 1977. Verdere dalings
in die reele nywerheids- en handelsvoorrade en in die
diamantvoorrade is in 'n sekere mate teengewerk
deur toenames in die feele landbouvoorrade in die
handel en in die voorraad lewende hawe teen konstante pryse.
Seisoensaangesuiwerde kwa rtaalsyfers toon dat die
reete voorrade gedurende die grootste deel van 1978
gedaal het. 'n Teename het slegs gedurende die derde
kwartaal voorgeic:.om, as gevolg van die skerp daling in
die reete private verbruiksbesteding waarna hierbo
verwys is.
Verdere epmerkli ke toename in brute
binnelandse besparing
Nadat die bruto binnelandse besparing in 1977
aansienlik gestyg het met R1 903 miljoen. het dit in
1978 opmerkl ik verder gestyg met At 298 miljoen.
AI die komponente het tot hierdie styging bygedra,
met uitsondering van die persoonlike besparing
wat ske rp afgeneem het as gevolg van die groter
toename in die private verbruiksbesteding (moontlik
gemaak deur 'n aansienlike beroep op bankkrediet) as
in die beskikbare persoonlike inkome. Die totale
bruto binnelandse besparing het in 1978 Al0539
miJjoen bedra en aangesien die totale finansieringsbehoeftes vir vaste en voorraadinvestering R9127
mitjoen bedra het, was daar 'n rekordbedrag van
A1 412 mliJoen beskikbaar om SU id-Afr ika se netto
sk.uldposisie teenoor die buiteland te verminder.
Nieteenstaande die verdere verbetering in die land se
spaarprestasie in 1978, het die besparingsverhouding,
dit wit se die verhouding van die brute binnelandse
besparing tot die brute binnelandse produk, onveranderd op sy vlak van 1977, nL ongeveer 26Y2persent,
gebly. Hierdie verhoudings was epmerldi k hoer as die
verhouding van 23,8 persent in 1976 en ook hoor as
die gemiddelde jaarlikse verhouding van ongeveer 25
persent gedurende die tydperk' 1970 tot 1975.

Konjunktuurneigings. werkverskaffing en pryse

Sikl iese opswaai in ekonomiese bedrywigheid
Ekanamiese aanwysers toon dal 'n matige sikliese
opswaai in die reele ekonomiese bedrywigheid gedurende 1978 ptaasgevind hel, na die langdurige
afswaai vanaf ongeveer die middel van 1974 tot die
einde van 1977. Die optewing het gedurende die
tweede kwartaal aansienlike stukrag gekry maar
gedurende die derde kwartaal weer verlangsaam.
Hierdie verloop is meegebring deur groat skommelings in die reele private verbruiksbesteding wat
aanleiding gegee het tot 'n skerp styging in die reete
bruta binnelandse produk in die tweede kwartaal en
'n daaropvalgende afname in die derde kwartaaL
Gedurende die vierde kwartaal het die reele ekonomiese bedrywigheid eg1er sy matige opwaartse neiging
hervat_ Hierdie verloop van sake blyk byvoorbeeld
uit die seisoensaangesuiwerde reele bruto binnelandse produk van die nie-prim~re sektore van die
ekonomie, wat in die eerste, tweede en vierde kwartale van 1978 teen jaarkoerse van onderskeidelik 7
persent, 10 persent en 6 persent gestyg het, terwyl 'n
dating van 4 persent, teen 'n jaarkoers, in die derde
kwartaal aangeteken is. Belangrike bydraes tot die
toename in die vierde kwartaal is gemaak deur die
handel, waarvan die reele toegevoegde waarde in die
eerste nege maande van die jaar nog gedaal het, en
deur die fab riekswese. Sekere sektore van die ekonomie het egter nag steeds slap toestande ondervind,
in die besander die konstruksiesektor.

Produktiwiteit en arbeidskoste per eenheid
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Matige styging in werkverskaffing en produktiwiteit
Die matige ekonomiese oplewing gedurende 1978 is
in 'n effense Slyging in die werkverskaffing weerspieel. Ole werkverskaffing in die nie·landbousektare
van die ekonomie, wat in 1977 geen groei getoon het
nie, het in die eerste drie kwartale van 1978 vergeleke
met die ooreenstemmende tydperk in 1977 mel
0,6 persent gestyg. Toenames van onderskeidelik 2.7
persent en 4,5 persent in die werkverskaffing in die
openbare sektor en in die goudmynbou was grotendeels vir die klein styging in die werkverskaffing buite
die landbou in die eerste drie kwartale van 1978
verantwoordelik. Die werkverskaffing in die private
sektor in sy geheet het gedurende hierdie lYdperk met
0,3 persent gedaal.
In teenstelling met dIe vaorafgaande drie jare,
waarin die toename in dIe werkverskaffing van die
openbare sektor hoofsaakl lk meegebring is deur 'n
styging in die werkverskaff lng van die sentrale regering, is 'n meer betekenisvolle bydrae tot die toename
in die eerste nege maande van 1978 gemaak deur hoer
indiensneming in die res van dlC openbare sektor. Die
afname in die werk,verskaffing van die private sektor
gedurende die eerste nege maande van 1978 was
grotendeels dIe gevolg van afnames van 0,3 persent,
2,9 persent en 3,1 persent in die werkverskaffing in

die fabriekswese, konstruksie en die nie·gaudmynbau,
onderskeidelik. Benewens die styging in die werkverskaffing in die goudmynbou waarna hierbo verwys is,
is effens hoer vlakke van werkverskaffing aangeteken
in die gaval van die groot-, klein- en motorhandel.
hoteUe, was5erye en droogskoonmakers, banke en
bouverenigings.
Die geringe toename in die werkverskaffing buile
die landbou is deur ietwat laer werk loosheidsyfers
weersp ieeL Die seisoensaangesuiwerde aantal geregis'
treerde werklose Blankes, Kleurlinge en Asiers het van
34 190 in Desember 1977 tot 31 059 in Desember
1978 en tot 28 490 in Februarie 1979 afgeneem_ Dit
word beraam dat laasgenoemde syfer angeveer 1',oS
persent van die betrokke arbeidsmag verteenwoordig.
Opnames deur die Departement van Statistiek toon 'n
afname in die aantal werklose Swanes, wat in September 1978 ongeveer 9,9 persent van die ek.onomiesbedrywige swart bevolking bedra het.
Die algehele produk.tiwiteit. soos gemeet deur die
produksie per werker in die nie·landbousektore van
die ekonomie, het in die eerste drie kwartale van
1978 met 1,5 persen! toegeneem, vergeleke met 'n
afname van 1,0 persent in 1977. In die fabriekswese
het die produksie per man-uur in die eerste nege
39

maande van 1978 'n betekenisvaUe lOename van
3,3 persent getoon , teenaar 'n afname van 4,8 persent
in 1977. Die verbeterde produktiwiteit het die kaers
van taename in die arbeidskoste per eenheid Yan
produksie yerminder. In d ie fabriekswese, byYoorbeeld, het die koars yan toename in die arbeidskosle per eenheid van produksie van onderskeidelik
17, 1 persent en 16,0 persent in 1976en 1977 tot 5,9
persent in die eerste nege maande Yan 1978 gedaal.
Verdere afname in die refHe yergoeding
Yan arbeid

Persentasieverandering in verbruikerspryse
15

5

o

Die gemiddelde yergoeding van werkers in die nielandbousektore yan die ekonomie het in die eerste
drie kwartale Yan 1978 met 9,1 persent gestyg,
yergeleke met onderskeidelik 10,0 persent en 13,2
persent in die kalendafjare 1977 en 1976. In reeHe
terme is 'n daling Yan 1, 1 persent in die gemiddelde
vergoeding per warker in 1977 egter deur 'n yerdere
afname yan 1.4 persent in die eerste nege maande yan
1978 gevolg, Die gemiddelde reele yergoeding yan
Nie-blanke werkers, wat gedurende die voorafgaande
jare toegeneem het. het in die eerste drie kwartale van
1978 afgeneem, terwvl die afname in die van Blanke
werkers gedurende hierdie tydperk deu r afnames in
1976 en 1977 voorafgegaan is.
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Effens laer inflasiekoers
Die inflasiekoers het in 1978 effens afgeneem nieteenstaande toenames in verskeie geadmlnistreerde pryse,
die instelling van die nuwe algemene verkoopbelasting
en die nadelige invloed yan 'n daling in die wisselkoers
van die rand op die pryse van ingevoerde goedere,
Die gemiddelde maandelikse verbruikersprysindeKs
het gestyg met 10, 1 persent (8,6 persent as die
geraamde uitwerking Yan die algemene verkoopbelasting uitgesluit word), yergeJeke met 'n toename
van 11,2 persent in 1977. Laer koerse van toename
het in die pryse Yan duursame verbruiksgoedere,
alkoholiese drank en tabak, in huiseienaarskoste en in
die koste van vervoerdiensle voorgekom, Hoer koerse
40
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van toename is egter in die pryse van voedsel, kJerasie
en ontspannings- en persoonlike dienste en in woonstel huur aangeteken.
Op 'n kwartaalbasis het die seisoensaangesu iwerde
Jaarkoers Yan toename in die verbruikerspryse van 9,2
persent in die eerste kwartaal van 1978 tot 5,3
persent in die tweede kwartaal afgeneem, maar tot
22,7 persent (9,9 persent as die geraamde uitwerking
van die algemene yerkoopbelasting uitgesluit word) in

die derde kwartaa l gestyg, en vervolgens tot 8,5

persent in die vierde kwartaal gedaal. 'n Laer koers
van toename is in die vierde kwartaal aangeteken
nieteenstaande vinniger stygings in die pryse van
voedsel, woonstelhuur, bediendelone en die koste van
sekere persoonlike dienste, Van Januarie 1978 tot
Januarie 1979 het die verbruikerspryse met 11.2
persent gestyg, Met uitsondering van 'n voongesette
skerp styging in die pryse van voedsel en 'n styging in
die prys van petrol, het die pryse van aile ander
goedere en dienste gedurende Januarie die laer koers
van toename wat in die vierde kwartaal van 1978
aangeteken is, gehandhaaf.
Die gemiddelde maandelikse groothandelsprys·
lndeks het in 1978 met 9,7 persent gestyg, vergeleke
met 'n toename van 12,9 persent in 1977. Die daling
in hierdie koers was die gevolg van kleiner toenames
in die pryse van binnelandsgeproduseerde sowel as
van ingevoerde goedere. Met uitsondering van margi·
naal hoer koerse van toename in die pryse van landbouprodukte, nie-elektr iese masjinerie en tabak, het
die pryse van aile hoofitems wat by die indeks van
binnelandsgeproduseerde goedere ingesluit is, teen
laer koerse gestyg.
Teen tn seisoensaangesuiwerde jaarkoers het die
groolhandelspryse in die eerste kwartaal van 1978
skerp gestyg met 13,8 persent. Dit is gevolg deur laer
koerse van toename van 9,6 persent en 6,8 persent in
die tweede en derde kwartale onderskeidelik. Hoof·
saakJik as gevolg van die hoer koerse van toename in
die pryse van landbouprodukte, vervaardigde basiese
metale en metaalprodukte, masjinerie en vervoertoerusting en ingevoerde goedere, het die koers van
toename in die groothandelspryse in die vierde
kwartaal van 1978 tot 12,3 persent versne!. Van
Januarie 1978 tot Januarie 1979 hel die groothandelspryse met 10,5 persent gestYg.

Betalingsbalans
Aansienlike verdere verbetering
in die lopende rekening
Nadal die eerste kalenderjaaroorskot in nege jaar in
1977 op die lopende rekening van die beralingsbalans
aangeteken is, het 'n verdere verbetering gedurende
1978 voorgekom , Volgens voorlopige syfers het die
oorskol in 1978 Rl 412 miljoen bedra, vergeleke met
R465 mi ljoen in 1977. Hierdie aansienlik grater
oorskot is hoofsaaklik teweeggebring deur stygings in
uitvoerpryse sowel as deur 'n styging in die volume
van die uitvoer. Nie slegs die prys van gaud nie, maar
oak die pryse van 'n aanta! ander belangrike uitvoer·
produkte het gedurende 1978 skerp gestyg. Hierdie
gunstige onlwikkelings is gedeeltelik teengewerk deur
'n toename in die waarde van die goedere-invoer en in
die netto onsigbare betalings aan buitelanders.

Lopende rekening van die betalingsbalans
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Gedurende die eerste hetfte van 1978 was die
oorskot op die lopende rekening, seisoensaangesuiwerd, gemiddetd effens kleiner as in die taaste
kwartaal van 1977. Daarna hel die oorskot gedurende die daaropvolgende ses maande skerp toegeneem
en in die vierde kwartaal van 1978 'n seisoensaange·
suiwerde jaarkoerssyfer van R 1 900 miljoen berelk.
Hierdie verdere verbetering van die lopende rekening
gedurende die tweede helfte van 1978 het voorgekom
ondanks 'n skerp styging in die goedere-invoer en was
toe te skryf aan toenames in die goedere-uitvoer en
die netto goudproduksie en 'n afname in die netto
onsigbare betalings aan buitelanders.
'n Skerp styging in die prys van goud en 'n effense
toename in die volume van die goudproduksie het 'n
styging in die waarde van die netto goudproduksie
van R2795 miljoen in 1977 tot R3863 miljoen in
1978 meegebring, 'n toename van ongeveer 38
persent. Die toename in die prys van goud was die
ster kste gedurende die tweede helfte van 1978,
ondanks skerp skommelings gedurende die vierde
kwartaal. Nadat op 31 Oktober 'n nuwe rekordprys
per fyn ~ns van $243,65 bereik is, het die prys na 'n
laagtepunt van $193,40 op 30 November gedaal.
Vervolgens het dit weer tot $226,00 per fyn ons op
31 Desember en tot 'n hoogtepunt van $254,00 op 8
Februarie 1979 gestyg en daarna vir die oorblywende
gedeelte van Februarie tussen $240 en $252 geskommel. Die gem iddelde vasstellingsprys van goud per
fyn ons op die Londense mark het in 1978 $193,26
beloop, vergeleke met $147,71 in 1977.
Stvgmgs in die pryse van 'n aantal belangrike
uitvoerprodukte was hoofsaaklik verantwoordelik vir
die toename in die waarde van die goedere·uitvoer van
R6 293 miljoen in 1977 tot R7 434 miljoen in 1978,
'n vermeerdering van ongeveer 18 persent In die
besonder het daar aansienlike stvgings voorgekom in
die pryse van diamante, platina, uraan en vrugte, en
kleiner toenames is ook aangeteken in die pryse van
ferrochroom, wol en steenkool. Hierdie prysstygings
is aangevul deur toenames in die volume van die
uitvoer van goedere soos ferrochroom, steenkool,
mielies en sagte vrugte, wat 'n afname in die volume
van die uitvoer van suiker, wol en asbes oorskry het.
Kwartaalsyfers toon 'n skerp toename in die waarde
van die goedere·uitvoer in die vierde kwartaal van
1978, naamlik vanaf 'n seisoensaangesuiwerde jaar42
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koers van R7 695 miljoen in die derde kwartaal tot
A8 285 miljoen in die vierde kwartaaL
Nadal die waarde van die gaedere-invaer vanaf
A7 443 miljoen in 1976 tot A6881 miljoen in 1977
gedaal het, het dit in 1978 met ongeveer 17 persent
tot R8069 mi ljaen gestyg. Hierd ie skerp toename in
die invoer gedurende 1978 weerspieel hoofsaak l ik
stvgings in die pryse van ingevoerde goedere, maar
ook 'n klein styging in die volume . Die loename in
die inv aer het oor 'n wye reeks goedere voorgekom
maar was vera I groat in d ie geval van masjinerie en
elektriese toerusting, vervoertoerusting en chemiese

Ruilvoet

Groot netto kapitaa luitvloeii ng
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In 1978 is 'n neUo kapitaaluitvloei ing van R1 370
miljoen op die kapitaalrekening van die betalingsbalans aangeteken, vergeleke met R8l0 miljoen in die
voo rafgaande jaar. Verskeie faktore het tot hierdie
aansienlike uitvloeiing bygedra .
Ten eerste het
die monet~re owerhede netto terugbetalings gemaak
op buitelandse korttermynlenings wat tevore aangegaan is om die buitelandse valutabesit te ondersteun.
Ten tweede het die su kses van die Tesou rie se binnelandse leningsbedrvwighede en die groter as verwagte toename in die skatkisontvangste, neuo terugbetalings op buitelandse langtermynskuld deur die
regering moontlik gemaak_ Ten derde was die betrekIlk lae groeikoerse van die binnelandse ekonomie, die
bestaan van surplus produksiekapasiteit in die meeste
sektore van die ekonomie en die betrek l ik ruim
toestand op die binnelandse kapitaalmark nle bevorderlik vi r nuwe buitelandse beleggings nie_ Ten vierde
het politieke onsekerhede met betrekking tot Suidelike Afrika 'n negatiewe invloed op buitelandse
beleggers se houding gehad. Ten vyfde het 'n skerp
toename in die buitelandse koste van handelsfinansiering in vergelyking met die binnelandse koste vanaf
ongeveer die middel van 1978 ook tot 'n uitvloeiing
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produkte. Wat kwanaalveranderings betref. het die
invoer in die vierde kwartaal van 1978 skerp toegeneem toe 'n seisoensaangesuiwerde jaarkoerssyfer
van R8 980 miljoen aangeteken is.
Die netto onsigbare betal ings aan die res van die
wereld het van Rl 742 miljoen in 1977 tot Rl 816
miljoen in 1978 toegeneem.
'n Toename in die
dienstebetalings is nie ten volie deur 'n styging in die
dienste- en oordragontvangste geneutraliseer nie.
Die styging in die dienstebetalings is meegebring deur
groter vrag en versekering cp goedere, meer toeriste
wat ander lande besoek het, en groter dividendbetalings. Die styging in die dienste-ontvangste was
op sy beurt weer hoofsaaklik die gevolg van toenames in vervoerd ienste wat aan buitelanders gelewer
is en in dividendontvangste op buitelandse belegging.
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van korttermynfondse gelel. Ten laaste het verwagtings aangaande 'n depreslasie van die rand by tye tot
spekulatiewe uitvloeiings van kapitaal gelei.
Uit die bygaande tabel is dit duidelik dat die
uitvloeiing van kapitaal gedurende 1978 grotendeels
uit kortermynkapitaal, insluitende onaangetekende
transaksies, bestaan het. Daarbenewens was daar 'n
groot netto uitvloeiing van langtermynkapitaal van
die sentrale regering en banksektor en 'n skerp
afname in die laste verwant aan reserwes, In teensterling hiermee is 'n aansienlike netto invloeiing van
langtermynkapitaal na openbare korporasies en
plaaslike owerhede en na die private sektor aangeteken ,
Hierdie neUo invloeilng van langtermynkapitaal is hoofsaakl ik verklaar deur lenings wat in die
bulteland verkry is vir die olie-u it-steenkool-aanleg,
die kemkragstasie en aankope van vraghouerskepe,
Skerp skommelinge het in die loop van 1978 in die
netto uitvloeiing van kapitaal voorgekom. Die netIo
kapitaaluitvloeiing het van R481 mHjoen in die eerste
kwartaal tot R100 miljoen in die tweede kwartaal van
die jaar gedaa!, voordat dlt lot R648 miljoen in die
derde kwartctal toegeneem het. Oaama het dlt tot
R141 milJoen in die laaste kwartaal van 1978gedaal.
Die betreklik klein netto uitvloeiing van kapilaal
gedurende die vierde kwa rtaal het bestaan Utt 'n
afname in die laste verwant aan reserwes, terugbetalings op langterrnynregeringslenings, 'n invloeiing van
ander langtermynkapitaal, en 'n ma tige netto uitvloeiing van korttermynkapitaal nie verwant aan reserwes
nie_
Toename in goud- en ander buitelandse reserwes
Die bruto goud- en ander bu itelandse reserwes het
gedu rende 1978 met R1 442 miljoen tot 'n vlak van
R2 230 miljoen aan die einde van die jaar toegeneem.
Hierdie aansienlike lOename was egter bykans geheel
en al die gevolg van die herwaardering van die land se
goudreserwes teen markverwante pryse ,
Indien
waardasie-aansuiwerings Uitgesluit word, het die bruto
goud- en ander buitelandse reserwes gedurende 1978
weens betalingsba lanstransaksies met slegs R42
miljoen toegeneem_ Hierdie toename is grotendeels
weerspieEH in die buitelandse valutabesit van banke in
die private sektor, maar 'n klein toename is ook in die
buitelandse valutareserwes van die Reserwebank
aangeteken_ Indien die invloed van die maandelikse
herwaardasie van die goudreserwes uitgeskakel word,
het die bruto goud- en ander buitelandse reserwes van
die Reserwebank gedurende Januarie en Februarie
1979 met R234 miljoen toegeneem. Hierdie toename
was blykbaar die gevolg van, ten eerste, 'n spekulatiewe invloeiing van kapitaal wat gevolg het op die
revaluasie van die rand teen die VSA-dollar gedu rende
Februa rie_ Die daaropvolgende appresiasie van die
rand onder die stelsel van beheerde swewing het
bygedra tot die ontwikkeling van 'n gunstige posisie
in die "verv roegings en ver tragings" voortspruitende
u)t handelsfinansiering, Alhoewel gege-.vens oor die
valutabesit van die handelsba nke en ander bankinstel-

Effektiewe koste van handelsfinansiering

"

Rand

16

~

I~

10

•
•

'V' ~
Dollar

1975

1

"

A-

'97'

,.

'\.

I~

J

,

,

'97'

19"

'97'

lings 5005 aan die einde van Februade nag nie besk ;kbaar is nie, kan dit verwag word dat dit onder die
omstandlghede tot minimum-bed rae verminder is,
Ten tweede het die verandering in die valutatermyndekki ngsvoorskrifte aan die einde van Januarie die
uitvloeiing van kapitaal as gevolg van die omskakeling
van buitelandse oa binnelandse handelsfinansiering
aan bande gele.
Aansienlike neUo terugbetalings op lenings wat as
laSle verwant aan reserwes geklassifiseer word , het
gedurende 1978 'n toename van R479 mitjoen in die
netto goud· en ander builelandse reserwes lot gevolg
gehad, vergeleke met 'n afname van R124 miljoen in
1977, Hierdie toename in die netto goud- en ander
buitelandse reserwes het gedurende die Iweede hel he
van die jaar aansienlik versnel , Terwy! die gem iddelde
kwartaallikse toename in die eerste ses maande R48
miljoen beloop l1et. het dit tot R163 miljoen in die
derde kwartaal en R220 miljoen in die vierde kwarlaal van die jaar gestyg,
Veranderings In wisselkoersbeleid en -praktyke
Op 24 Januarie 1979 het die Minister van Finansies
aangekondlg dat die Regering,
oorlegpleging met
die Reserwebank en ander belanghebbende partye,
besluit het om 'n begin te maak met 'n geleidelike en
stelselmatige proses van verandering van Suid·Afrika
se wisselkoersbeleid en -praktyke op grond van
aanbevelings in die tussentydse verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Monetere Stelsel en Monetere Beleid in Suid-Afrika, Die uiteindelike doel
van hierdie proses is 'n enkelvoudige wisselkoersstelsel waarvolgens 'n onafhanklike en beweeglike
rand sy eie vlak sal vind in goed ontwikkelde en
mededingende kontant- en termynvalutamarkte.
Volgens hierdie slelsel sal bewegings van diewjssel-

na

koers deur intervensle deUr die Reserwebank beheer
word deur middel van aankope en verkope van
buitelandse valuta. Die Regering het die Kommissie
se sienswyse aanvaar dat die uiteindelike stelsel in die
hLJidige stadium nie ten volle ingevoer kan word nle,
maar die. beste resultaat slegs deur 'n geleidel ike
proses van aanpassing bereik kan word.
Verskeie stappe is gedoen am uitvoering aan die
nuwe beleid Ie gee:
1. Die Reserwebank sal aanvanklik voortgaan om
voorafbepaalde koop· en verkoopkoerse vir die
VSA·dollar te kwoteer waarteen hy bereid sal wees
om transaksies met die gemagtigde valutahandelaars aan Ie gaan. Hierdie koerse sal meer dlkwels in ooreenstemming met veranderde omstandighede aangepas word.
2. Ten einde 'n breer, meer aktiewe en mededingende
valutamark Ie onlwikkel, sal die Reserwebank nie
meer vir gemagtigde valutahandelaars verp Hgte
vaste openbare koop- en verkoopkoerse vir VSAdollars voorskryf wat hulle in hulle tral1saksies met
die pub l iek moet toepas nie.
3. Gemagtigde valu tahandelaars sal toegelaat word om
tot redelike bed rae "ope posisies" in buitelandse
valuta daarop na Ie hou en am, binne perke vaargeskryf deur die Reserwebank, vir hulle eie rekening in buitelandse valuta handel te dryf.
4. Ten einde die volume van regstreekse valutatran·
saksies buite die Reserwebank uit te brei, sal die
Bank, in aorleg met die Departement van Finansies, ondersoek instel na die doenlikheid daarvan
om minstens 'n deel van die apbrengs van die
verkope van Krugerrande en diamante. sowel as van
die opbrengs van buitelandse lenings deur die
openbare korporasies en munisipaliteite aangegaan,
deur die gemagt igde handelaars te kanaliseer. Die
Aeserwebank sal egter voartgaan am staafgoud Ie
bemark en om die dollaropbrengs in die mark te
verkoop.
Die Bank sal oak voortgaan om die
opbrengs van sy eie en die regering se buitelandse
lenings te hanteer.
5. Ten einde die proses van die geleidelik.e ontwikkeling van 'n aktiewe en mededingende termyn·
valutamark in wE:!rking Ie stel, sal die Reserwebank.
nie meer 'n vaste heffing of kommissie kwoteer wal
deur sowel invoerders as uitvoerders vir termyn·
dekking betaa l maet word nie. In die toekoms sal
een (middel·) prys vir termyndallars van enige
spesifieke loaptyd gekwoteer word en termyn·
marges sal ap 'n veranderlike en meer markverwante basis vasgestel word. Die gemagtigde han·
delaars sal aangemaedig word om termynverkope
en ·aankope saveel moontlik teen mekaar af Ie sit
en om, binne die neergelegde perke, hulle netto
lermynvalutaverpligtings te dek deur kontantbates
in buitelandse geldeenhede aan te hou.
6. Die Reserwebank sal bereid wees am, deur bemiddeling van die gemagtigde valutahandelaars, termyndekkingsfasilitei te aan Ie bied vir bu itelandse
lenings wat deur die private sektor mel valuta·
beheergoedkeuring aangegaan is, maar slegs ten

opsigte van die risiko ap die rand·dollarwlsselkoers
en slegs vir 'n tydperk van een jaar op 'n slag.
Termyndekking sal nag steeds deur die Reserwebank aan die open bare korporasies en ander liggame
in die apenbare sektor verleen word, maar die
koers vir termyndelddng vir verpligtings in sterker
geldeenhede soos die Duitse mark en die Switserse
frank, salop '1"1 hoef vlak as die len opsigte van die
VSA-dollar en ander minder sterk geldeenhede
vasgestel word .
7. As 'n eerste stap in die rigting van 'n markverwan~e
enkelvoudige wisserkoers vir die rand sal die
"effekterand" na 'n "finansiele rand" omgeskakel
word deur 'n uitbreiding van die gebruik wat
nie-inwaners daarvan kan maak. In pl.aas daarvan
dat effekterand slegs gebruik kan word am genoleerde effekte en die spesiale nle·inwonerabligasies
van die Aegering aan Ie kaop, sal nie-inwoners
10egelaat word om oak in ongenaleerde effekte en
ander kapitaalbates Ie bell1 . Die amskakeling van
effekterand na finansiele rand sal geleidelik onder
die toesig en leiding van die Reserwebank geskied.
Die doel van hierdie veranderi ng is om 'n aansporing aan buitelanders te verskaf om in Suid·
Afrika Ie bele, in die besander amdat die dividende
ap hulle beleggings teen die kommersiele wissel·
koers oorgepl aas sal kan word. Die buitelandse
reserwes van die rand sal egter'nie regstreeks by
sodanige transaksies baat nie omdat een nle·
inwoner finansiEHe rand van 'n ander Iwop.
Vanaf 29 Januarie tOt 26 Februarie 1979 het die
Reserwebank sy gekwoteerde wisselkoePs vir die
VSA-dollar by {wee geleenthede verander, naamlik op
8 Februarie toe die rand met 1,7 persent geappresieer
is tot '0 middelkoers van $1,17 per Rl, en ap 20
Februarie toe 'n verdere opwaartse aanpassing tot
$ 1,18 per Rl gemaak is. Op 27 Februarie het die
Aeserwebank die praktYk laat vaar am vaste vooraf·
bepaalde koerse vir VSA-dollars te kwoleer. Sedertdien het die rand effens teanoor die dollar geappresieer.
Op 5 Maart het 'n nuwe prosedure in werk ing
getree waarvalgens die opbrengs van Krugerrandverkope regstreeks na gemagtigde handefaars in die
valutamark geka nal iseer word in plaas van na die
Reserwebank. Die oogmerk is dat 'n deel van die
opbrengs van diamantverkope ook regslreeks in die
mark in plaas van aan die Reserwebank verkoop sal
word ,
Die kommissie van 1 persent per Jaar op lermyn·
dekking is op 25 Januarie 1979 afgeskaf en die
Aeserwebank se termynmarge op VSA-dollars is op 'n
dollardiskonto (of randprern ie) van 2 persent per jaar
vasgestel. Hierdie termyndollardiskomo, of termynrandpremie, was hoofsaakl ik 'n weerspieeting van die
feit dat die dollarrentekoerse op hoer vlakke as die in
Suid·Afrika is.
Die onmiddel tike uitwerking van
hierdie verandering was 'n vernouing van 3 persentasiepunte van die marge tussen die etfektiewe koste
van handelsfinansiering in VSA·doliars en in rand.
Aan die einde van Januarie het die verskil gevalglik
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tot minder as 1 persent gek rirnp, lllaar 'n vinniger
dari ng in die korttermy nrentekoerse in Suid-Afrika as
in die Verenigde State het meegeb ring dat die marge
op 9 Maart tot 1,6 persent vergroot het. Soos hierbo
aangetoon is, het die valulareserwes van die Reserwebank gedurende Feb ruarie aansienlik gestyg, hoofsaak lik as gevolg van 'n invloeiing van kort termynkap itaal wat voorgeko m het ten spyte van die vergroti ng van die rentekoersverski l. Op 8 Maart het die
Reserwebank begin am sy termynkoerse op die
heersende kontantkoers te baseer. Voo rheen is dit
bepaal op basis van die sluitingskontantkoers van d ie
vorige dag.

MonetGre en banktoestand

Vinniger toename in geld en kwasi -geld
Die geld- en kwasi-gel dhoeveelheid, wat gedurende
1977 teen 'n betrekllk lae keers van 7 persent tooge·
neem he!, het gedu rende 1978 vinniger met 12
persent vermeerder . Op soortgelyke wyse het die
koers van toename in die eng gedefin ieerde geldvoorraad van 5 persent in 1977 tot 10 persent in 1978
gestyg,
Op 'n kwartaalbasis het die keers van toename in
die seisoensaangesuiwerde hoeveelheid geld en kwasigel d vanaf die tweede kwa rtaal van 1978 bedu idend
hoek geword. 'n Jaarkoers van toename van slegs 2
persent gedurende die eerste kwartaal is gedurende
die laasle drie kwartale van die jaar agtereenvolgens
deur jaarkoerse van toename van 17 persent, 15
persenl en 13 persent gevolg. Die eng gedefin ieerde
gel dvoorraad het ged urende die vierde kwart aal van
19 78 skerp geslyg teen 'n seisoensaangesuiwerde
jaarkoers van teename van 34 persen t, leenoor 'n
gemiddelde jaa rkoers van teename van slegs 3 persen t
gedurende die voorafgaande dr ie kwartale. Gedu rende Januarie 1979 hel die seisoensaangesu iwerde
geld- en kwasi·geldhoeveelheid slegs 'n geringe verandering geloon en met ongeveer R9 miljoen gedaal.
Oorsake van veranderings in geld en kwasj·gelq
Die hoer keers van toename in die geld- en kwasi·geldhoeveelheid gedurende 1978 is meegeb ring deur 'n
styging in die netto goud- en ander buitelandse
reserwes van die monetE!fe bankseklor en in die eise
van die monetere banke teen die private sektor. Die
nelto eise teen die regeringsektor het gedurende 1978
gedaat en die langtermyndeposito's van die private
sektor by die monetllre banke hel 'n opmer klike
verdere stygi ng getoon.

Oorsake van veranderfngs in geld- en kwasi-geld
R md,oone

Seisoensinvloed nie
uitgeskakel
nie

Seisoensinvloed uitgeskakel
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In teenstelling met 'n toena me van slegs A60
miljoen gedurende 1977 het die netto gaud· en ander
buitelandse reserwes van die monetere banksek:tor
gedurende 1978 met nie minder nie as R501 mi ljoen
gestyg, waf hoofsaaklik: 'n vermindering van R418
mi l joen in die korttermyn bui telandse laste van
hierd ie sektor weerspieel het. Die grootste deel van
die styging in die netto reserwes het gedurende die
tweede helfte van 1978 voorgekom, in die besonder
gedu rende die derd e kwartaal.
Die seisoensaangesu iwerde eise van die monet~re
bank:sek:tor teen die private sek:tor het gedurende die
tydperk: Februarie tot Augustus 1978 aansienl ik
gestyg. Gedurende September en Oktober het hierdie
eise marginaal gedaa l voordat dit gedurende die res
van die jaar weer toegeneem het. Die net to eise van
die monetf§re bank:sektor teen die regeringsektor , n<l
uitskakel ing van die sei soensinv loed , het gedurende
die eersle helfte van 1978 met R450 mi ljoen gedaal,
grotendeels as gevolg van 'n toename van R374
miljoen in die regeringsdeposito's gedurende hierdie
tydperk:.
Gedurende die tweede helfte van die
jaar het die netto else teen die regeringsektor egter
met R201 miljoen gestyg, waarvan die grootste deel
gedurende die derde k:wartaal. Die toename in die
binnelandse k:redietverlening, d.w.s. die totaal van die
monet~re banksektor se netto eise leen die regeringsektor en sy eise teen die private sektor, het van
seisoensaangesuiwerde jaarkoerse van onderskeidelik
'1 persent en 12 persent in die tweede en die derde
kwartaal lot slegs 4 persent in die laaste kwartaal van
die jaar verlangsaam.
Die seisoensaangesuiwerde langtermyndeposito's
van die private sektor by die banksektor het gedurende al vier "wartale van 1978 aangehou om te styg. Nil
skerp toenames gedurende die eerste drie kwartale
van die jaar is daar gedu rende die vierde kwartaal
.
egter 'n aansienl ik klei ner styging aangetek:en.
Gedu rende Janua ri e 1979 is 'n verdere toename in
die ne110 goud- en ander buitelandse reserwes, na
uitskak:eling van die seisoensinvloed. meer as geneutraliseer deur afnames in die seisoensaangesuiwerde
netto eise leen die regeringsektor en in die eise teen
die private sektor sowel as deur 'n verdere styging in
die pr ivate langtermyndeposito's. Die afna me in die
netto eise teen die regeringsek:tor is hoofsaaklik
meegebring deur 'n aansienlike toename van R160
miljoen in die regeringsdeposito's gedurende Januarie.

"18

1979

Die bankk:rediel aan die private sekt or het gedu rende
1978 met ongeveer 13 persanl t oegeneem, vergeleke
met '0 toeoame van slegs 6 persenl gedurende die
voorafgaande Jaar. Gedurende die tweede kwartaal
van 1978 het die seisoensaangesuiwerde jaarkoers van
toename nie minder nie as 34 persent befoop; gedurende die derde en die vierde kwartaal het dit egter na
laer vtakke van onderskeidelik 8 en 5 persent leruggekeer. Die aansienlike toename gedurende die tweede
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kwar taal was grotendeels gebareer op 'n sterk oplewing in die verbruiksbesteding voor die insteliing van
die algemene verkoopsbelasting in die begin van Julie.
Ore beleggings van die monetl!re banki nstellings in
etfekte van die private sektor het dwarsdeur 1978
aanhoudend toegeneem en R271 miljoen van die
totale toename van R 1 265 miljoen in die eise teen
die private sektor verklaar. Die kaskredietvoorskotte
van die Landbank was gedurende die tweede en derde
kwartale seisoenaal haag maar het nie gedu rende die
vierde kwartaal in ooreenstemming met die gebruik·
like seisoenspatroon gedaal nie. hoofsaaklik vanwee
die minder gu nst ige produksietoestand in die landbou.
Die diskonteringe. lenings en voorskotte van die
handelsbanke. aksepbanke en monetllre huurkoop· en
algemene banke het in 1978 met 12 persent t09geneem, vergeleke met 'n toename van slegs 2 persent
gedu rende 1977. Die huurkoop- en bruikhuu rfinan·
siering wat deur hierdie banke verleen is, het gedu·
rende die jaar vinnig met R603 miijoen, of ongeveer
38 persent, uitgebrei.
Wissels verdiskonteer het
daarenteen met R95 milj oen gedaal.
Aile ander
lenings en voorskotte van die betrokke banke, wat
hoofsaaklik lenings en voorskotte vir nywerheids- en
handelsdoeleindes verteenwoord ig, het gedurende
1978 met slegs 6 persent toegeneem.
Alhoewel die bankkrediet aan die private sektor. na
seisoensaansuiwering, gedurende Januarie malig met
R40 miljoen afgeneem het, het die diskonteringe,
lenings en voorskotte van die handelsbanke met A72
milj oen gestyg terwyl die beleggings van monetere
bankinstellings in eHek te van die private sektor
met R34 milj oen afgeneem het.
a p 12 Maart 1979 het die Aeserwebank aangekon.
dig dat die plafonne op die bankinstelli ngs se disk onteringe, lenings en voorskotte aan die private sektor
en hulle beleggings in effekte van die private sektor
met 'n verdere 5 persent van die onderskeie "basis"·
syfers soos aan die einde van Oesember 1975 verhoog

word en dat hierd ie verhogings vanaf 31 Maart van
krag word. Die gereelde maandel ikse verhoging van
die plafonne met % persent van die betrokke basis·
syfers sal van krag bty . Terselfderwd is die tot ale
bedrag van die kredietverlening aan die private sektor,
soos vir doeleindes van die kredietplafonne omskryf ,
wat 'n bankinstelli ng nie mag oorskry nie sonder om
aan die plafonvereistes onderhewig te word, van A 15
mil Joen na R20 miljoen verhoog. In dieselfde verk la·
nng is aangekondig dat die aanvullende likwiede
batevereistes wat op "groot" bankinstellings (d .w.s.
banke waarvan die totale batebesit ABOO mHJoen
oorskry) van toepassing is ten opsigte van die toena'
mes in hutte kort- en middeltermynverpl igtings
leenoor die pubtiek sedert 30 September 1975, van
20 na 10 persent en van 8 na 4 persent, onderske lde·
Uk, verlaag word en dat hierdie verlaging vanaf die
datum van die banke se sertifisering van hulle maand opgawes vir Februarie 1979 In werking tree. Vi r die
klei ner bankinstell ings rs die aanvu llende Ilkwrede
ba tevereiste van 20 persent ten opsigte van toenames
in hulle korttermynverpligtings geheel en at afgeskaf.
Die ooreenstemmende vereiste ten opsigte van toenames in hu lle middeltermynverpligtings is reeds in
September 1978 afgeskaf.
Verbetering in banklikwiditeit
Die oorskotlikwiditeit van die monetike bankinstellings, wat gedurende die eerste agt maande van 1978
op betrek lik lae vlakke gestaan het, het gedu rende die
res van die jaar verbeter. Die IIkwiditeitsposisie van
ander banldnstellings het egter dwarsdeur die jaar
st ram gebly, Soos uit die bygaande tabel blyk, was
die hoofoorsaak van die verbetering in die Ukw id;teitstoestand van die banki nstellings gedu rende 1978
die groter bydrae van die buitelandse sektor tot die
banke sa werkl ike likwiede balebesit. Gedurende die
laaste paar maande van 197B het die owerheidsekto r
en, in mindere mate, die bankstelsel self, ook tot die
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verbeterue OQrskotl lkwldlteltsloestand bygedra.
Gedurende Januarie 1979 het die oorskotl ikwidrteltsverhouding van aile bankinstel1 ings om seisoensredes redelik aansienlik gedaal. Die oorskotlikwiditeitsverhouding van die monet~re bankinstellings het
van 3,2 persent lot slegs 1,7 persem afgeneem. Ore
verhouding vir aile bankinstellings het gedaat van 3, 1
persent tot 1,6 persent.

Geldmarktoestand en rentekoerse
Die geld mark. het gedurende 1978 en in Januarie en
Februarie 1979 afwisselende tydperke van ruimte en
stramheid ondervind, waarby die vloei van fondse na
en van die regeringsektor die hoofoorsaak van hierdie
Die totale deposito's by die
skommelings was.
diskontohuise het egter groter skommelings as gedurende vorige jare getoon, Oit was grotendeels die
gevolg van die deurgaans lae vlak van die vrye saldo's
wat deur die banke by die Nasionale Finansiekorporasie gehou is, wat beteken het dat skomrnelings in die
daggetddeposito's in besit van die bankstelsel deu r die
diskontohu ise eerder as deur die Korporasie geabsor·
beer moes word . Om dieselfde rede moes die diskontohuise die Reserwebank meer dlkwels en vir groter
bedrae am ak.kommodasie nader as gedurende vooraf·
gaande jare,
Ole geld mark het gedurende die eerste kwartaal van
1978 vernou, gedurende die grootste deet van die
tweede kwartaal opmerkllk verruim, maar oor die
einde van Junie weer skerp vernou. Oit het gedurende Julie en Augustus verruim, was oor die einde van
Augustus weer stram, en het vervolgens tot die
einde van November deurlopend verruim, met name

Geldmarkrentekoerse
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nil die eerste week in Oktober, Daorna het die mark
oor die einde van November vernou, gedurende
Oesember 'n voortgesette tekort aan fondse ondervind, en veral gedurende die eerste week van Januarie
1979 vernou. Nadal dit gedurende en oor die einde
van Januarie stram geb/y het, het die mark gedurende
Februarie buitengewoon lilcwied geward , Oit het
egter oor die einde van Februarie skerp vernou en
gedurende die eerste deel van Maan stram gebly,
Die daggelddeposito's by die diskontohuise het van
laagtepunte van ongeveer A580 miljoen in die begin
van Maart 1978 en effens meer as R60D miljoen vroeg
in Januarie 1979 lOt hoogtepunte van R971 miljoen
in Augustus en ROOD miljoon in Februarie 1979
gewisseL Die vrye saldo's van die banke by die
Nasionale Finansiekorporasie was gedurende groot
dete van die jaar uitgeput en het seide Rl00 miljoen
oorsicry. Die akkommodasie van die diskontohuise
deur die Reserwebank het oar die einde van Junie en
in die begin van Julie 1978 sy hoogste punt bereik en
op 5 Julie R371 miljoen beloop. Oit was oak hoag
oor die einde van AugustuS, toe dit R323 miljoen
bereik het, in die begin van Januarie 1979, toe dit op
4 Januarie R350 miljoen bedra het, en vroeg in Maart
1979 toe dit tot bykans R316 miljoen gestyg het.
Ole bewegings van die rentekoerse het bogenoemde
skommellngs In die geldmarklikwiditeit weerspietH,
maar die koerse het gedurende die jaar oar die algemeen geneig om afwaarts te beweeg. So het die koors
op verhandelbare depositosertifikate van drie maande,
wat in die begin van Januarie 19789,0 persent beloop
hel, byvoorbeeld tot 9.75 persent in Februarie gestyg
maar vervolgens dwarsdeur die grootste deel van die
res van die jaar gedaal (alhoewel dit oor die einde van
Junia en September tydelike stygings getoon hetl
en in Oesember 7,6 persenl bereik. Oaarntl het dit in
Januarie 1979 tOt 7,9 persent verstewig voordat dit sy
dating voortgesit hel tot 6,85 persent op 9 Maart.
Die koers op bankaksepte van drie maande en die
basrese daggeldkoers van die diskontohuise het 'n
Die skatkiswisselsoortgelyke verloop getoon
tenderkoers het marginaal van 7,95 persent in Janu arie-Feb ruarie 1978 tot 7,99 persent op 11 Augustus
verstcwig. Vervolgens het dit aan die hand van die
verlaging van die Bankkoers skerp gedaal en op 25
Augustus op 7,65 persent gestaan Daarna het dit
aangehou daa1 en op 9 Maart 1979 6,57 persent
bereik .
Gedurcnde die jaar onder beskouing hel die Reserwebank aansientike opemarkverkope aangegaan ten
einde 'n ordelike daling van die rentekoerse te handhaat. By tye het dit oak opemarkaankope aangegaa n
om die mark deur tYdperke van 'n skaarste aan fondse
te help Gedurende die tweede helfte van September
1978 het die Reserewebank se opemarkaankope van
korttermynstaatseffekte byvoorbeeld R44 miljoen
beloop_
In ooreenstemming met die bewegings van korttermynrentekoerse en met die oog daarop om 'n
verdere stimulus aan ekonomiese bedrywigheid te
verleen, IS die Bankkoers verlaag van 8Y2 tot 8 persent
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up 6 Februarie tm van B lOl 7% persent up 17 Maar L
Na hierdie verlagings het die vernaamste handelsbanke hulle prima-oortrekkingskoerse verlaag van
11~tot 11 persenl in Februarieenvan 11 tat 1 0-1O~
persent in Maart. By albei geleenthede is depositakoerse, met die uitsondering van die koers ap gewone
spaardeposita's, met % persent verlaag.

Staatsfinansies
Redelik hoe kaers va n toename in skatk isuitreikings
Die skatkisuitreikings het in 1978 met 17 persent
toegeneem, 'n graeikoers wat aansienlik hoor was as
die 6 persent wat in 1977 aangeteken is. Hierdie
betreklik hoe koers van toename is veroorsaak deur 'n
konsentrasie van uitreikings in die laaste kwartaal van
die liskale jaar 1977/78, in die besonder in Maart
1978, en deur 'n groat toevallige statutere betaling
van R157 mBjoen uit die Skatkisrekening aan die
Staatskuldkommissarisse. Sells indien die statut~re
betaJing uitgesluit word, was die groeikoers van 15
persent nog die hoogste sedert 1975. Gedu rende
die eerste nege maande van die fiskale jaar 1978179,
dit wil se gedurende die tydper k April tot Desember
1978, het die toename van 10 persent in die skatkisuit reikings (met uitsluiting van die statutere betaling)
baie nou ooreengekom met die Begrotingsraming
vir die liskale jaa r in sy gehee!.
Verandering in die samestelling van
skatkisontvangste
Die ontvangste op die Skatkisrekening (uitgesonderd
lenings) het in 1978 met ongeveer 16 persent toegeneem, vergeleke met 'n toename van 11 persent in
1977 , Die samestelling van die belasting- en ander
lopende ontvangste van die santrate regering het in
1978 aanmerklik verander, ten eerste vanwee 'n
veranderde belastingst ru ktuur waarby daar grater
klem op indirekte betastillg as 'n bran Van inkomste
gale word. en ten tweede as gevotg van 'n toename in
die prys van goud waardeur die winste van gaudmyne ,
en ge,volglik oak hul inkamstebelasting- en mynhuurbetalings aan die regering, skerp toegeneem het. Die
ontvangste aan indirekte belastings, bestaande uit die
opbrengs van doeane-, aksyns- en verkoopreg, die
bo-beJasting op invoere en die nuut-ingestetde algemene verkoapbetasting, het in 1978 met 31 persent
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skuld met R219 miljoen en sy netto skuldposisie
teenoor die monetere banksektor met R54 miljoen te
verminder. 'n Buitengewoon groot netto bel eggi ng in
staatskuldbewyse van R993 miljoen, of R694 miljoen
meer as in die voorafgaande jaar, is in 1978 deu r die
Staatskuldkommissarisse gemaak. 'n Deel van hierdie
verhoogde netto belegging deur die Kommissarisse
word verklaar deur 'n aansienlik groter bed rag aan
fondse wat van die Suid·Afrikaanse Spoorwegadministrasie vir belegging ontvang is. Die private niebanksektor se netto belegging in staatskuldbewyse,
met uitsluiting van verpJigte leningsheffings ten
bed rae van R292 miljoen, het R1 133 miljoen bedra,
wat R441 miljoen moor was as in 1977.

Samestelling van die inkomste-invorderings
deur die sentrale regering
Persentasie van totale invorderings
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toegeneem. Oaarbenewens het die inkomstebelasting- en mynhuurbetallngs deur goudmynmaatskappye gedu rende hierdie tydperk teitlik verd ubbel.
Die ontvangste aan inkomstebelasting wal deur
beJastingbetalers buite die goudmynbedryf betaal
is, het daarenteen met slegs 3 persent toegeneem. Die
indi rekte belast ings, in komstebelasti ng- en mynhuurbetalings deur goudmyne, en ander inkomslebelastingbetalings was vir onderskeidel ik 28 persent, 9
persent en 46 persent van die totale inkomsteinvorderings in 1978 verantwoordel ik, vergefeke met
onderskeidelik 25 persent, 5 persent en 52 persent in

1977.
Gedurende die eerste nege maande van die fiskale
jaar 1975n9 was die skatkisontvangste 14 persent
hoor as gedu rende die ooreenstemmende tydperk in
die voorafgaande jaar. Hierdie koers van loename was
ongeveer 4 persentasiepunte hoer as die koers van
loename wat in die Begroting vir die fiskale jaar in
sy gehee! verwag is.
Suksesvolle leningsbedrywighede
Die skal ldsuitrei kings het die ontvangste in 1978 met
R2145 miljoen oorskry. By die tinansiering van
hierdie tekort het die regering daarin geslaag om
R2 418 miljoen van die binnelandse nie-banksektor te
leen. Hierdie suksesvolle leningsbedrywigheid het die
sentrale regering in staat gestel om sy bultelandse
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Op grond van sy suksesvotte leningsprogram in
1978 en sy groot beskikbare kontantsaldo's, het die
regering besluit om staatseffekte ten bed rae van R376
miljoen wat op 1 Februarie hul aflosdatum bereik
het, terug te betaal en nie die gebruikl ike prosedure te
volg om nuwe eHekte vir belegging beskikbaar te stel
nie. Daarbenewens het die Minister van Finansies in
Januarie 1979 die vervroegde terugbetaling aan
maatskappye aangekondig van die leningsheffings van
1973 en 1974, wat in 1980 en 1981 aflosbaar sou
geword het, as 'n metode om die !ikwiditeit van
maatskappye te verbeter. 'n Bedrag van ongeveer
R160 miljoen (insluitende rente) is op 15 Februarie
terugbetaal.
Spoorwegbegroting
By di e indiening van die Begroting van die SuidAfrikaanse Spoorwegadministrasie in die Parlement
op 7 Maart 1979 het die Minister van Vervoer verklaar dat in stede van die tekort van R168 000 wat
oorspronklik vi r die boekJaar eindigende 31 Maart
1979 verwag is. daar nou 'n oorskot van R53 miljoen
voorsien word. Die verbeterde finansiele resultaat
was hoofsaaklik te danke aan 'n toename in die
volume van uitvoere gedu rende 1978179, maar ook
aan 'n doelbewuste poging am arbeidskoste te verminder, aan groter doelt reffendheid by die benutting
van maleriaal en aan 'n vermindering in die finansiele
verliese op sekere dienste.
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Die lopende inkamste vir die boekjaar 1979/80 sal
na verwagting met 6,3 persent tot R3374 miljoen
toeneem en die lapende uitgawes met 14,5 persent
tot R3575 mitjoen, met 'n gevolgl ike tekort van
R201 miljoen. Die salarisaanpassings vir aile werkers
wat deu r die Mi nister aangekondig is, is vir 'n aansienlike deel van die toename in die uitgawes verantwoordeli k. Nieteenstaande die verwagt e lekort is
geen onmiddell ike opwaartse aanpassings van tariewe
vaargestel nie. Sekere tariefkonsessies is aangekondig
om 'n toena me in die benutting van beskikbare
fasi 'iteite aan te moedig.
Bruto investering gedurende die finansit!le jasr
1979/80 word op R1 080 mil joen geraam, 'n tooname
van 24 persent in vergelyking met die hersiene ra·
mingS vir 1978179 ,
Paskantoorbegrot ing
Met die oog daarop om ongeveer diesel fde verhoud ing
van die Poskantoor se kap itaalu itgawes uit interne
branne Ie finansier as in onlangse jare, is verhogings in
verskeie postariewe en die eenheidskoers vir telefoon·
oproepe deu r die Minister van Pas· en Telekommunl·
kasiewese voo rgestel toe hy sy Departement se
Begroting op 20 Maart 1979 in die Parlement inge·
dien het. Die voorgestelde verhogings sal waarskynlik
nie voor 1 Oktaber vanjaar in werking tree nie. Daar
word verwag dat die Departement se bedryfsuitgawes
gedu rende die 1979/80 finansiele jaar met 14,6
persent tot R8D8 miljoen en sy inkamste met 14,8
persent tot R884 miljoen sal toeneem. Kapi taaluitgawes word geraam op R364 miljoen, of 9,7
persent meer as die verwagte syfer vir 1978179. Daar
word in die vooru itsig gestel dat ongeveer 47 persent
van die kapitaaluitgawes in 1979/80 uit interne
bronne gefinansier sal word .

Kapitaalmark

Vraag na uitleenbare fondse in mark vir vasterentedraende effekte deur aanbod oorskry
Die verruiming van die toestand ap die mark vir
vaste·rentedraende effekte vanaf ongeveer Maart 1977
het gedu rende 1978 voortgeduur en selfs nog sterker
geword. 'n Hoe l.:,oers van toename in die binnelandse
besparing, tesame met beleggers se volgehoue verwag·
tings van 'n verdere afwaartse aanpassing van die
opbrengskoerse op effekte en 'n algemene gebrek aan
geskikte alternatiewe beleggingsgeleenthede gedu rende 'n tydperk van lae reEHe investeringsbedrywigheid
in die ekonomie, het daartoe gelei dat die aanbod van
uitleenbare fondse in die mark die vraag daarna
oorsk ry het. Nuwe uitgiftes van staatseffekte is goed
ondersteu n en die meeste nuwe ui tgiftes van semiprima· effekte is aansien ' ik oorvolteken . Die t ransaksies in die sekondere mark in vaste·rentedraende
effekte het aansienlik toegeneem en die opbrengs-
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koerse het lot hul laagste vlakke sedert Junie 1974
gedaa!.
Die netlo nuwe uilgiftes van bemarkbare effekte
deur die openbare sektor, met uitsluiting van die
loename in die betrokke leners se besit aan hul eie
effekte, het ongeveer R2087 miljoen beloop, vergeleke met R2060 miljoen in 1977 en R 1 112 miljoen
In 1976. Die toename in die effektesku ld van die
openbare sektor gedurende 1978 is weerspieel in 'n
aansienlike styging van ongeveer R I 740 mitjoen in
die private nie-banksektor 58 besit aan effekte van die
openbare sek tor, wat gevolg het op 'n stygi ng van
R 1 277 miljoen in 1977. Die monetare banke se besit
aan effelete van die openbare sektor het in 1978 met
ongeveer R250 miljoen gestyg, wat aansienlik minder
was as die toenamevan R729 miljoen in 1977. Boen
behalwe die bed rag aan uitleenbare fondse wat in die
mark opgeneem is, het die besil aan eHekte van die
openbare sektor deur die interne fondse van leners in
die openbare sek t ar en deur die Staatskuldkommissar isse met die reko rdbedrag van ongeveer Al 500
mi ljoen toeneem, bykans dubbeld die bed rag van die
toename in 1977. Die nuwe uitgiftes van die vasterentedraende eHekt e deur maatskappye in die private
sektor wat op die Johannesburgse Effektebeu rs
genoteer word, het in 1978 R222 miljoen bedra
leenoor RI90 miljoen in 1977, hoofsaaklik asgevolg
van twee buitengewoon groot uitgiftes.
Die verdere verru iming van die marktoestand in
1978 is weersp ieel in 'n daling in die opbrengskoers
op langtermynstaatseffekte in die sekond~re mark van
10,69 persent in Desember 1977 tot 9,72 persent in
Desember 1978 en 'n ooreenstemmende dalino in die
sekondl!re-markopbrengskoers op tangtermyn semipr.ima~effekte van 11,62 persent tot 9,95 p~rsent.
Hlerdle ~erande ri ngs gedu rende 1978 het die marge
tussen die opbrengskoerse op prima- en semi-primaef.fekte van 0,93 tot 0,23 persentasiepunte vernou .
~Ie sekondere-markopbrengs op maatskappyobliga·
sles het van 13,58 persent in Desember 1977 tOt
11,18 persent aan die einde van 1978 afgeneem.
Die ru lmer toestande in die mark vir vaste-rentedraende effekte het gedurende die eerSle twee
maande van 1979 voortgeduu r toe die sekond~ re·
markopbrengskoerse op prima- en semi·prima-effekte
verder gedaal het tot onderskeidel lk 9,07 eo 9,35
p~rsent. Die opbrengskaers op die sekond~re mark
vir maatskappyskuldbriewe het ap soortgelyke wyse
tot 10,75 persent gedaal.
W
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Aande!emark lewendig
Afgesien van geringe tydetike insinkings gedurende
die tydperk Februarie tot April en weer gedurende
D.k tober en November, het sower die aandelepryse as
die effektebeursomset gedurende 1978 oar die
algemeen 'n sterk stygende neiging gehandhaaf, Die
aantal aandele wat op die efiektebeurs verhandel
is, was 2~ persent hoor in 1978 as gedurende 1977,
terwyl die waarde van die aandele verhandel 'n
toename van 29 persent geloon het. Die omvattende
aandeleprysi ndeks, wat aile krasse aandele insluit het
van die einde van 1977 tot d ie eindevan 1978 m~t 19
persent gestyg. Gedurende die eerste twee maa(1de
van 1979 het d ie aantal en die waarde van die aandele
verhandel skerp be hul vlakke in Desember 1978
toegeneem en het die aandetepryse gemiddeld met tn
verdere 16 persent gestyg.
Ingedeel vol gens bree
klasse is die grOots1e prysstygings gedurende 1978
deur mynbou·aandele aangeteken, gevolg, eerstens,
deur handels· en nywerheidsaandele en laastens
deur finansiEHe aandele. Veranderings in di~ pryse va~
die individuele klasse aandele wo rd in die bygaande
tabel getoon,
Die gemiddelde dividendopbrengskoers op aile
klasse aandele het van 8,0 persent aan die ei nde van
1 ~77 lot 6,8 persent aan die einda van 1978 gedaal,
meteenstaande 'n toename in die dividendopbrengs
op mynbou-aandele. Die omgekeerde rendements·
gaping tussen aandele en langlermynstaatseffekte het
van 2.7 persent in Desember 1977 t ot 2,9 persent in
Desember 1978 vergroot. Die dividendopbrengskoers
het in Feb ruarie tot 5,9 persent afgeneem en die
omgekeerde rendemenlsgaping nog verder tot 3, 1
persen t vergroot ,
Die effektetrusts het gedurende 1978 'n netto
uitvloeiing van fondse van R13 miljoen ondervind .
Die veroetering in die aandetepryse het die mark·
waarde van die trusts se netto bates egler met R65
mitjoen tOt 'n vlak van R390 mitjoen aan die einde
van 1978 en nog verder tot R418 miljeen aan die
einde van Februarie 1979 1aal styg.
Aansien lik groter vloei van langertermynfondse na
deposito-nemende en verwante instelli ngs
Ole vlael van langertermynfondse na bank instellings,
bouveren igings, deelnemingsverbandskemas en staatspaarfaslliteite, wat reeds in die vierde kwartaal van
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1977 opmerkfik gestyg het, het gedurende 1978 ap 'n
selfs nag hOEk vlak voortgegaan, Die tatale invloeiing
van langertermynfondse na die betrokke instellings
het gedurende 1978 A2571 miljoen bedra, 61
persent meer as in 1977. Die banki nstellings het die
grootste invloeiing. naamlik A1 292 miljoen, aangeteken, gevolg deur die bouveren igings met 'n bedrag
van A914 miljoen. Die netto belegging in Tesourie·
obligasies het A192 miljoen beloop, en die in die
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Poskantoor sa spaarfasiliteite R191 mtlJoen. Die
deelnemingsverbandskemas het 'n geringe netto
uitvloeiing van fondse van A21 mijJoen ondervind,
hoofsaaklik vanwee 'n swak vraag na hierdie vorm van
verbandfinansieri ng. Die deelnemingsverbandskemas
Is verplig om fondse wat nie bi nne 'n tydperk van
sestig dae in deelnemingsverbande bele word nie.
Vanwee hierdie verelste was die
terug te betaa!.
skemabesture onwiUig om verdere fondse vir beleg91n9 aan te neem en het hulle 'n gedeelte van die
fondse wat vir herbelegging beskikbaar gekom het,
terugbetaal.
Die groter invloeiing van langertermynfondse het 'n
afwaanse druk op deposlto- en verwante rentekoerse
uitgeoefen en gedurende die v.erde kwartaal van 1978
IS die onderskeie koerse met ~ - 1 persent verlaag.
Die mooste depositorentekoerse is in Februarie en
weer in Maart met % persent verlaag, na die verlagings
van die 8ankkoers waarna hierbo verwys is.
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Verbeterde bedrywigheid in die verbanden veste eiendomsmarkte
Die bedrag aan nuwe verbandlenings deur die bouverenigings toegestaan, wat in 1977 met 10 persem
gedaal het, het in 1978 met ongeveer 40 persem toegenoom en dui op 'n ster k verbeterde vlak van die bedrywigheid in die residensiiHe verhandmark. Die
toename in die bouverenigings se uitleenbedrywigheid
teen verbande het egter nie die fondse wat vir belegging beskikbaar was, geewenaar nie en gevolgl ik het
die verenigings hulle besil aan kontant, deposito's en
effekte in 1978 met 'n bed rag van R410 miljoen vergroot. Nfl die daling In die depositorentekoerse, het
die bouveren igings hul verbandkoerse op nuwe lenings
vanaf 2 Oktaber 1978, en op bestaande lenings vanaf
1 Januarie 1979, van 'n patroon van 10,5 - 12,0
persent na 'n patroon van 10,0-12,0 persent verl aag.
Die vardera a1name in sommige van hulle leenkoerse
in Februarie het egter nie hu! uitleenkoerse beinvlced
nie.
Die waarde van die vaste eiendomstransaksies, wat
gedu rende 1977 skerp met 15 persent gedaal het, het
gedurende 1978 met 7 persent toegeneem. 'n Matige
opwaanse neiging in h ierd ie transaksies het in die
vierde kwartaal van 1977 na vore gekom en het
regdeur 1978 VOortgedu ur.
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Verklaring insake Suid -Afrika sewisselkoersbeleid en -praktyke
Uitgereik deur Sy Ede le Senator 0 P F Horwood, Minister van Finansies

24 Januarie 1979

Na oorlegplegtng met die ReserwebanK en ander
belanghebbende partYe het die Regenng besluit om
die Tussentydse Verslag van die Kommissie van

Ondersoek na die Monetere Stelsel en Monetere
Beleid in SUld-Afrika 1e aanvaar.
Soos deur die
Kommissle aanbeveel. sal daar onmiddellik 'n begin
gemaak word met 'n geleidelike en stelselmatige
proses van verandering van Suid-Afrika se wisselkoersbeleid en -praktyke , Die uiteindel ike mikpunt
lIan hierdie proses sal wees 'n enkelvoudige wisselkoersstelsel waaronder 'n onafhanklike en beweeglike
rand sy eie vlak " Ind in goed ontwlkkelde en mede-

dingende kontant- sowel as termynvalutamarkte in
SUld-Afnka. In h ierdie stelsel sal die bewegings van
die rand beheer word deur Aeserwebank·"inter·
vensie" aankope en verkope van vai ll ta (hoofsaaklik
VSA dollars) en sal daar slegs beperkte valutabeheer
wees van toepassing aUeen op inwoners.
Hierd ie uiteindelike wissel koersbedeling sal dus
een van "beheerde" en nie "vrye" swewing wees nie.
Uit die aard van die saak sal dit ook beteken dat die
rand dan nle meer aan die VSAdoliar gekoppel sal
wees nie. Die rand sal dan 'n onafhanklike geldeenheid wees met 'n wisselkoers wat grootliks bepaal
sal word deur die stand van Suid-Afrika se eie belalingsbalans en binnelandse ekonomie en nie deur die
wei en wee van 'n ander land se geldeenheld of
ekonomlese of politieke wisseling nie.
Onder die huidige internasionale stelsel van swe·
wende wisselkoerse is dit vanselfsprekend onmoontlik
vir Suid-Afnka om wisselkoersstabilHeit met aile
ander geldeenhede te handhaaf. Ons keuse is 6f om
saam met die VSA·dollar of 'n ander belangrike
geldeenheid of saam met 'n "mandjie" van geldeenhede te sweef, Of om onafh ank lik in ooreenstemming met ons eie belange Ie sweef. Ole Regering
het op onafhanklike swewing as die ultemdelike
stelsel besluit. Vantevore was hierdie keuse nle vir
Suid-Afrika oop nie, omdat ons valutamark nog nie
ontwikkeld genoeg daarvoor was nie. Maar nou het
ons die stadium berelk waar dit wei prakties uiNaer·
baar en in landsbetang sal wees om 'n valutamark In
Suid-Afrika te ontwikkel waarin die rand onafhanklik
onder Aeserwebanktoesig kan beweeg.
Die Aegenng aanvaar ook die Kommissie se aan·
beveling dal hierdie ulteindellke stelsel nie ten volle
op die huidige stadium ingevoer kan word nie maar
die beste deur 'n geleidelike proses van aanpassing bereik kan word. Die wyse waarop en die tempo
waarteen die nuwe w isselkoerssteisel in werking gestel
sal word, sal deur die Aeserwebank in noue oorleg
met die Minister en die Departement van Finansies
bepaal word . Die Bank sal In sarnewerking mel die
gemagtigde valulahandelaars die nodige prosedures
neerle om UltvoerlOg Ie gee aan die nuwe beleid. Met
hierdie doel voor 00, sal die Reserwebank mare
samesprekings met die gemagtigde handelaars vaer.
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Dlt dien verder daarop gelet te word dat die
Komrnissie aanbevellngs doen met betrekking tot die
geskikste wisselkoersstel sel en ·beleidsraamwerk vir
Suld·Afrika en nie met betrekking tot enige spesifieke
wtsselkoers vir die loekoms nie.
Die Kommissie
beveel nbg ' n spesifieke devaluasie nag 'n spesifieke
revaluasl8 van die rand aan. Die taak om te besluit
waarheen en hoe ver die wisselkoers te enige tyd
toegelaat of aangemoedig moet word om te beweeg. is
die van die monetere owerhede, wat hulle moet vervul
in die lig van die heersende omstandlghede. Hierdie
stand punt word deur die Aegering onderskryf.
Om aan ail e belanghebbende partye volle ge·
leentheid te gee om die nodige voorbereid ings vir die
inwerkingstelling van die eerste stadium van die nuwe
wisselkoersbedeling te tref sal sowel die valutamark as
die aandelebeu~s op 24 en 25 Januarie gesluil wees.
Soos gebruiklik, sal die nodige voorsiening egter vir
kleinere valutatransaksies gemaak word om onnodige
ongertef vir reisigers en ander te varmy.
Om die bogenoemde proses van verandering aan
die gang te sit, sal die volgende stappe gedoen word:
1. Vir die hUldige sal die Reserwebank nag voorafbepaalde koop- en ver koopkoerse vir d ie VSA-doltar
kwoteer waarteen hy bereid sal wees om transaksies
met gemagtigde handelaars aan te gaan. Anders as in
die verlede, sal hierdie koerse egter n ie vir lang
hierdie koerse egter nie vir lang tydperke aaneen
konstant gehou word nie maar meer dikwels by
veranderende omstand ighede aangepas word. Soos
die valutamark egter meer ontwikkeld en mededingend raak en verbeterings in die kommunikasiestelsel tussen die verski llende gemagtigde handelaars
en die Aeserwebank aangeb ring word. sal die Bank die
stelsel in die rigting van meer egte beheerde swewing
vi r 'n onafhanklike rand lei. Om mee te begin, sal die
Sank se verkoopkoers At "" $1,1486 en sv koopkoers
At - $1.1515 bly. met dus 'n m lddelkoersvan A1 =

$1,1500,
2. Ten einde 'n bree:\( en meer aktlewe en mede·
dingende mark in buHelandse valuta in Suid -Afrika te
ontwikkel waafin die rand later toegelaat kan word
om sy ele vlak onderhewig aan Aeserweoonkinmenglng te vind, sal daar voorman nle meer vir gemagtigde
valutahandelaars verpligte vaste openbare koop· en
verkoopkoerse vi r VSA·dollars voorgeskryf word wat
hulle In hul transaksies met die publlek moet toepas
nie. Qnderworpe aan die ander reelings wat neergel@
sal word, sal gemagtigde handelaars dus vry wees om
met mekaar in die valutamark mee te ding.
3. In die mate dat daar 'n behoefle by gemagtigde
valutahandelaars aan kompensasie vir datende winste
op vatutatranskasies onder die nuwe stetsel mag
ontstaan , sou dit. na die mening van die monet~re
owerhede, n ie onredellk wees nie indien die gemagtigde handelaars self, op die norma Ie mededingende
manier, mat ige foole van daardie kliente 'Ira ten

behoewe van wle hulle koste moel aangaan om die
valutabeheer teadministreer.
4, Gemagtigde valutahandelaars sal toegelaat word am
tot redelike bed rae "ope posisies" in buitelandse
valute daarop na te hou en om, binne perke voorgeskryf deur die Reserwebank, vir hulle eie rekening in
buitelandse valuta handel Ie dryf, Die gemagtigde
handelaars sal versoek word om met korter lussenposes as in die verlede opgawes aan die Reserwebank
Ie verstrek soda! hulle "posisies" in bu itelandse valu la
voortdurend onder toesig gehou kan word, In hierdle
verband sal die Aeserwebank, so~s aanbeveel deur
die Kommissie, twee perke vir die gemagtigde ... alutahandelaars voorskryf:
(a) Om die blootstelling van individuele gemagtigde handelaars en die bankstelsel as 'n geheel te
beheer, asook am die amptelike reserwes Ie beskerm sal die Reserwebank 'n "ope-posisieperk" vir elke valutahandelaar vasstel vir sy
gesamentlike besil aan buitelandse valuta
(sowel kontant- as termynvaluta) teenoor rand,
wat daardie handelaar teen die sluiting van elke
dag moet nakom. Hierdie perk het betrekking
op die verskil lUssen die gemagtigde handelaar
se bales en laste in buitelandse valuta, insluitende termynba les en -Iaste.
(b) Om 'n voldoende perk te plaas op die onwang
van buitelandse valuta wat buite die amptelike
reserwes gehou word, sal die Reserwebank 'n
tweede perk op elke gemagtigde handelaar
plaas, naamlik 'n "kontant-teen-termyn-perk" .
Hiermee word bedoel 'n perk op 'n handelaar
se neno lopende bates gehou as dekking leen
sy netto termynverkope.
Die Reserwebank sal albel hierdie perke vir elke gemagtigde valutahandelaar baseer op laasgenoemde se
grootte (sy kapitaalbates) en op sy omset in bu itelandse valuta. Aanvanklik sal hierdie perke betreklik
eng wees, maar dlt sal die strewe van die Reservvebank
wees am hulle so gou doenlik te verruim om daardeur
die doelstellings van die nuwe beleid Ie b8\,'order.
Nadere besonderhede hleroor sal deur die President
van die Reserwebank aan gemagtigde handelaars oargedra word .
5_Om die ontwikkeling van 'n meer aktiewe en mededingende valutamark verder aan Ie moedig, sal itappe
gOOoen word om die volume van valutatransaksiesbuite
die Reserwebank uit te brei. Die Regering aanvaar
die Kommissie se voorstel dat die Reserwebank voortgaan am Su id-Afrika se staafgoud te bemark en die
dollaropbrengs daarvan in die mark te verkoop soos
en wanneer dil nodig is. Die Bank sal ook voortgaan
om die opbrengs van sowel sy eie lenings as lenings
deur die sentrale regerjng te hanteer. Die Reserwebank sal verder, in oorleg mel die Minister en Departement van Finansies, ondersoek ins tel na die doenlikheid daarvan om minstens 'n deel van die opbrengs
v~n verkope van Krugerrande en diamante, sOlNel as
dre oPb rengs aan buitelandse lenings aangegaan deur
openbare korporasies en munisipaliteite, wat tans
direk die Aeserwebank toeval, deur die gemagtigde

handelaars te kanaliseer.
Hierdie stappe behoort
grootliks by Ie dra tot die verruiming van die aanbod
van valuta in die mark buite die Reserwebank en
behoort dus 'n beter balans in die mark daar te stel,
Maar d fe uitwerking van enige sodanige optrede op
die Reserwebank se kontantvalutareserwes sal in
gedagte gehou moet word,
6. Die Kommissie se aanbevelings ten opsigte van die
termynvalutamark sal so spoedig moontlik deur die
Reserwebank deurgevoer word, Soos aangedui deur
die Kommissie, sal sodanige omp100iing van 'n
aktlewe en mededingende termynvalutamark egter
geleidelik moet geskied. Aanvanklik sal die termynmark dus hoofsaaklik nog deur die Aeserwebank
geadministreer word. Maar die termynmarges sal
voorlaan op 'n veranderlike en t oenemend meer
markgerigte, eerder as 'n vaste, basis bepaal word.
As eerste stap sal die Reserwebank voortaan nie meer
'n vaste heffing of kommissie kwoteer wat deur sowel
invoerders as uitveerders vir termyndekking betaal
moet word en wal dus twee verskillende pryse vir
dieselfde termyndollars meebring nie, naam l ik een vir
invoerders en een vir uitvoerders. In die toekoms sal
die Reserwebank een (middel-) prys vir termyndollars
van enige spesifieke looPlyd kwoteer in plaas van
twee soos tans. Dit behoort te help om 'n meer
ewewigtige tweerigtingdekking in die termynmark Ie
kry en dus die verliese wat die Reserwebank namens
die Regerj ng op termymransaksies Iy, te beperk.
Om mae te begin, sal die Bank se termynmarge op
VSA-dollars 'n dol!ar-diskonto (of randpremiej van 2
persent per jaar wees, wat 'n middelkoers vir byvoorbeeld eenjaar-termyndollars van Rl ::: $1,'730 sal
oplewer. Hierdie termyndollardiskonto of termynrandpremie spruit hoofsaaklik voort uit die feit dat
doHarrentekoerse tans hoer as r.entekoerse in SuidAfrika is.
7. Gemagligde handelaars sal ook aangemoedig word
am self termynverkope en -aankope so ver as moontli k teenoor mekaar at'te sit of te "paar" en am binne
die neergelegde perke hulle netto termynvalutaverpligringe Ie dek deur kontantbates in buitelandse
geldeenhede te hou_
Vir sover die reserwes dit
laelaat. sal die Bank daarna Strewe am hierdie perke
mettertyd te verruim len einde die ontwikkel ing van
die termynvalutamark in Suid -Afrika aan Ie moedig.
8, Om buitelandse lenings deur die private sektor in
belang van vinniger ekonomiese greei aan te moedig,
sal die Aeserwebank voortaan ook bereid wees om
deur die bemiddeling van gemagtigde valutahandelaars
termyndekkingsfasiliteite te bied vir enige buitelandse
lenings wat deur die private sektor met valuta·
beheergoedkeuring aangegaan is. Sodanige dekking
sal slegs ten opsigte van die fisiko op die rand-dollarwisseJkoers, en by voorkeur vir 'n tydperk van een
jaar op 'n keer, \loorsien word.
9 , Die Kommissie se aanbeveling dar die Reserwebank
voortaan termyndekking op buitelandse lenings deur
openbare korporasies en sekere ander liggame In die
openbare sektor slegs op die randdo!larbeen van sulke
transaksies verskaf en dit aan hierdie tiggame oorlaat
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om, soos p'IVate ondernemings, Ilulself In 'n oorsese
termynmark te dek teen wisselkoersrisiko's tlJssen die
dollar en enlge ander geldeenheld waarin hulle lenings
gedenomineer mag wees, word in 'n gewysigde vorm
aanvaar. Termyndekking sal nog steeds aan hierdie
instansies deur die Reserwebank verskaf word, maar
die koers op termyndekking Vir verpligtings in die
sterker geldeenhede van die wereld, soos bYllOorbeeld
die Duitse mark of die Swilserse frank, sal voortaan
op 'n hock vlak vasgestel word as die ten opsigte van
die VSA·doliar en ander minder sterk geldeenhede.
Die Reserwebank sal van tyd tot tyd in oorleg met die
Tesourie hierdie koerse bepaa1.
10. Ole Kommlssie se korttermynaanbeve ings ten
opsigte van 'n meer ontwikkelde en formele twee·
ledlge wisselkoerstelsel as die huidige een las 'n
oorgangsmaatreel) word nie in hierdie stadium ten
volle toegepas nie. Daar sal egter wei sekere aan·
passings aan die bestaande tweeledige wisselkoerslelsel in Suid·Afrika aangebring word . Die huidige
amptelike wisselkoers sal as die "kornmersiele koers"
bekend staan en op die wyse hierbo uiteengesil,
bepaal word, Die huidige "effekterand" sal na 'n
"fmansiele "rand" omgeskakel word deur 'n uitbrei·
ding van die gebruik wat nie·inwoners daarvan kan
maak. Soos tans die geval is met die effekterand, sal
die koers van die finansliHe rand deur vraag en aanbod
bepaal word. Hierdie aanpasslng moet geslen word as
'n oorgangsmaatreel en 'n verdere stap in de rigt1ng
van die doel op lang termyn, naamlik 'n markver·
wante enkelvoudige wisselkoers vir die rand .
Die rede vir die ullbreiding van dIe aanwendings·
moontlikhede van die huidige effekterand is om die
deelname van buitelandse kapitaal en vaardighede in
dIe Suid·Afrikaanse ekonomie Ie bevorder.
Die
hUldige effekterandstelsel ontmoedig utt die aard lIan
die saak sodanige deelname. Effekterand kan tans
slegs deur 'n nie-inwoner gebruik word om genoteerde
effekte en die spesiale Nie·inwonerobligasies lIan die
Regering te koop. Belegging in ongenoteerde effekte
en ander kapitaalbales moet tans die land binnekom
teen die amptellke wisselkoers, waarna repatriasie
teen daardie Iwers geblokkeer is en slegs teen die
effekterandkoers moontlik is (behalwe as die betrok·
ke fondse eers vir sewe jaar in die genoemde Nle·
inwonerobligasies vCln die Aegering be[~ wordL
Repatriasie teen die effekterandkoers bring groot
verliese vir die buitelandse belegger mee, aangesien die
effekterand meesal teen 'n diskonto, tans van meer as
40 persent, teenoor die amptelike koers staan . Deur
voortaan nie-inwoners toe te laat om finansiele rand
te gebrulk vir beleggings in sekere ander soort bates
en nie slags in genoteerde effekte nie, sal hulle 'n
sterk aansporing ontllang am meer fondse in SuidAfrika te bele, veral aangesien die dillidende op hul
beleggings leen die kommersiele koers oorgeplaas sal
word.
O,e kapitaalinv[oeiing tangs hierd ie weg sal wei
normaalweg nie die reserwes regstreeks bE!IJoordeel
nle, omdat die een nie·jnwoner sy finansiiHe rand in
effek by 'n ander nie·inwoner koop, maar sal nuwe
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ekonomlese akliwiteit. indlensnemlng en tegnlese
vooruitgang skep. Hierdie sake is dringende nasionare
oogmerke waaraan die Regering besonder hoe prlon ·
teit wil gee, Van groot belang is ook die leit dat enige
uitvtoeiing van kapitaal deur middel van finansiele
rand nie die reserwes sal benadeel nie.
Die omskakeling van die effekterand na die finan·
siele rand sal geleidelik en onder die toesig en leiding
van die Reserwebank geskied, Na samesprekmgs
tussen die Reserwebank en die gemagtigde valutahandelaars, sal lIerdere besonderhede oor die nuwe
aanwendingsmoontlikhede van finansiEHe rand bekend
gemaak word. Soos aanbeveel deur die Kommissie,
sal enige uitbreiding van hierdie aanwendingsmoont·
likhede beperk word tot die aankoop van 'n eie·
naarsbelang in die brae sin van hierdie begrip, in
teensteHing met die verskaffing van [eningsfondse,
Met betrekking tot aile soorte geleende kapitaal sal
die kommersiele wisselkoers lIan toepassing wees, Die
Kommissie se aanbeveling ten opsigte van beleggings
deur nie·inwoners deur middel van finansiele rand
word egter aanvaar met die lIoorbehoud dar sodanige
beleggings in hierdie stadium slegs na goedkeuring
deur die Reserwebank toegelaat sal word.
Die Kommissie se verdere aanbeveling dat die
voorgestelde mark vi r finanslele rand ook geteidelik
vi r inwoners toeganklik gemaak moet word, word om
administratiBINe redes nie in hierdie stadium toegepas
nie, Die mark lIir finansiele rand bly dus tot nie·
inwoners beperk.
Behalwe die reeds genoemde
aanpassings en sekere ander Ideinere wysigings wat
later aangekondig sal word, sal valulabeheer dus
voor lopig in sy huidigc vorm behoue bly.
11 . Soos deur die Kommissie aanbeveel. sal Regulasie 3(1) (f) lIan die lIalutabeheer, wat binnelandse
lenings deur buitelandsbeheerde maatskappye volgens
'n lloorgeskrewe formule beperk en wat in bale kringe
beskou word as 'n belemmering op sowel binnelandse
ekonomiese uitbreiding as die invloeiing lIan nuwe
buitelandse kapitaal. lIoortaan selektief meer soepel
toegepas word. In die geval van die ondernemings wat
hulle produksiekapasiteit in Su id-Afrika wil uitbrei,
en ook in die gellal van nuwe buitelands·beheerde
ondernemings, salop sekere voorwaa rdes tydelike
oorskrydings van hierdie perke toegelaat word.
Die Regering se aanvaarding van die hoofbeginsels
lIervat in die Kommissie se Tussentydse Verslag moet
gesien word teen die agtergrond van die Regering se
beleid van ekonomiese groei met finansiele dissipline.
Die toepassing van hlerdie beleld het nou 'n stadium
bereik waar groter klem op vinniger ekonomiese groei
geplaas moet word. Die Regering aanvaar die Kommissie se standpunt dat by korttermyn· ekonomiese
stabi[isasiebeleid in Suld·Afrika die hoofklem op
konserwatiewe monetere en fisk ale beleid en algemene finansiele dissipl ine moet vat. en dat wissel·
koersbeleid nooit 'n substituut vir sodanige beleld en
dissiptine kan wees nle. Op die dUur sa! behoudende
fiskare en monetere beleid wat daarop gerig is om
die rand 'n sterk geldeenheid te maak, ook die voor·
deligste uitwerking op die koers van reele ekonomiese

groel en op interne en eksterne ekonomiese stabiliteit
in Suid·Afnka M. Maar die Aegering aanvaar ook die
Kommissie se aanbeveling dat wisselkoersbeleid 'n
belangrike deel moet vorm van amptelike ekonomiese
strategle gerig op die bereiking van die optimum
kombinasle van ekonomiese groei, betaling&lalans·
ewewig en interne ekonomiese stabiliteit. En gegewe
die sukses van die owerheid se beperkende fiskale en
monet~re beleid van die afgelope drie jaar is dit
duidelik dat groter Idem nou op ekonomiese groei
geplaas moet word .
Van groot belang vir die Regering hier is die
oorweging dat onder die huidlge koppelingstelsel
binnelandse ekonomiese beleldsoogmerke, 5005 die
bereiking van 'n bevredigende ekonomiese groeikoors
en 'n redelik hoe vlak van werkverskaffing, dikwels 'n
laer beleidsprioriteit moot geniet as die verdadiging
van die bestaande vaste rand<lollarwisselkoors. Die
toepassing van die nuwe stelset behoort aan die
monet~re awerhede meer onafhanklikheid in die
toepassing van binnelandse monet~re en fiskale beleid
te gee. Onder die nuwe stelsel behoort dlt vir die
owerhede moontlik te wees om 'n meer same·
hangende en effektievv-e anli·sikliese of groeibeleid te
volg deur die wisselkoers toe te laat om te appresieer
of te depresieer in dil! mate wat nodig mag wees.
Met die instelling van die nuwe wisselkoersstelsel
word die weg dus geopen Vif die toepassing van
sodanige verdere groelbevorderingsmaatreels deur die
monet~re owerhede as wat nodig mag blyk te wees.
Daar is maar sowat twee maande oor voor my volgende Begfotingsrede wanneer die ekonorniese toestand
en beleid In geheel weer in oenskou geneem sal word ,
Intussen a9 ek dit egter wenslik om 'n verdere stimu·
lerende maatreel aan te kondig wat ek meen 'n
belangrike bvdrae sal kan lewer tot 'n hoor groeikoers
sonder om inHasie in die hand te werk.
Elc meen dat verligting gegee behoort fe word aan
die knap kontantposisie van menige maatskappye en
dat maatskappye In die atgemeen gehelp behoort te
word met die aflossing van sekere vorms van duurder
finansiering. Ek kondig dus aan dat die terugbetalings
van leningsheffings op maatskappye vIr die 1973
en 1974 belastingJare vervroeg word . Die tatale
bedrag vir die twee jaar tesame, rente ingesluit,
beloop bvna Al60 milJoen. Terugbetaling sal so gou
doenlik na 15 Februarie vanjaar geskied. Gesien die
besondere sukses van staatslenings tot dusver aange·
bied, sal hierdie terugbetalings nie aileen help om
die Staat se finansiering van sv begrotingstekort meer
in Ivn te bring met die mikpunt gestel in my jongste
Begroting nie, maar dit sal maatskappve sa tikwiditeit
verbeter en hu lle ook in staat stel om sekere finan·
sieringskostebesparings te bewerkstellig wat in di~
mate 'n an ti ·inflasionistiese invl oed op die pryspeil
van hul produkte behoort te M.
Die algemene ekonomiese toestand sal noukeurig
dopgehou word en waar nodig en wenslik sal verdere
stappe ter bevordering van gesonde ekonomiese groei.
op sowel die monet~re as die 'iskale terrein, gedoen
word .
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Verklarings insake monetere beleid
Uitgereik deur die President van die

Suid~Afr i kaanse

Reserwebank . dr. T.W. de Jongh

5 Februarie 1979

Na die gebrulklike oorlegpleging mel die Tesourie het
die Reserwebank beslu it om die Bankkoers vanaf 8~
tot 8 persent per jaar mel ingang Dinsdag, 6 Februane
1979 te verlaag,
Hierdie slap is in ooreenstemming met die heersende ekonomiese beleid om die binnelandse ekono·
miese bedrywigheid verder te stimuleer en slull oak

aan by die onlangse vedoop van korttermynrentekoerse in Suid·Afrika in die algemeen.

12 Maart 1979
Na die gebruiklike oorlegpleging met die Tesourie het
die Reserwebank besluit om die k redletbeheermaat·
reels in die \lolgende opsigte aan te pas .

1. Kredietplafonne
Soos vanaf 3 1 Maart 1979 word bankinstellings se
kredietplafonne met 'n addisionele 5 persen t van
hulle basissyfers soos op 31 Desember 1975verhoog.
Hierdie verhoging geld vir die plafonsyfers wat op
bankinstellings se diskonteringe, lenings en voorskolte
aan die private sek tor en op hulle beleggings in
effekte van die private sektor van toepassing is. Die
bestaande reeling waarvolgens die plafonsyfers van
bankmstellings elke maand met 'n half persent van
hulte baslssyfers verhoog word, bly onveranderd.
Terselfdertyd word die totale bedrag van d ie
kredietverlening aan die private sekto r, soos vir
doeleindes van die kredietplafonne omskryf, wat 'n
banklnstelling nie mag oorskrv nie alvorens hy aan die
plafonvereistes onderhewig word, van R 15 miljoen na
R20 mi ljoen verhoog. Wanneer so 'n banklnstelling se
tolale kredietverlening aan die private sektor die
nuwe perk van R20 mi lioen bereik, sal sy betrokke
plafonne daarna maandeliks met 'n half persent van
sy onderskeie basissyfers soos op 31 Desember 1975
verhoog word.

2. Likwiede batevereistBS
Vanaf die datum van .sertifi.senng van huHe maand·
opgawes vir 28 Februarie 1979 word die aanvullende
likwiede bates wat groot bankinstellings (d.w,S, die
met tOlale bates wat R800 mliJoen oorskry) moet
hou t.o,v. die toename in hulle kart- en middel·
termynverpliglings sedert 30 September 1975, van 20
na 10 persent en van B na 4 persen!, onderskeidelik,
verlaag.
Vi r die klei ner bankinstell ings word die aanvul ·
lende likwiede batevereiste van 20 persent t.o.v. die
l oename in hutle korttermynverpligtings sedert 30
September 1975 vanaf die datum van sertif isering van
hulle maandopgawes vir 28 Februarie 1979 afgeskaf.
Die aanvultende likwiede balCVereis!e 1.0.'1, die
toename in die middeltermynverptigtings van klelner
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bankinstellings sedert 30 September 1975, is reeds in
Augustus 1978 afgeskaf.
Die noctige kennisgewings om aan hierdie wysigings
van die kredietbeheermaatreels uitvoering te gee, sal
binnekort in die Staatskoerant verskyn.

16 Maart 1979

Na die gebrui klike oorlegp leging met die Tesou rie het
die Aeserwebank besl ui t om die Bankkoers van B na
7% per.sent per jaar met ingang 17 Maarl 1979 te
verlaag.

