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Waak teen ongebreidelde vryemarkekonomie 'ID

die waardes van 'n beskaafde
dienste soos infrastruktuur.-'
DIE -propagaridaveldtog
vir voorwaardes van hul spel vol- .daar in die vrye markekono'n ongebreidelde vryemarkdoen is. In die ingewikkelde mieë van die 19de eeu 'n baie gemeenskap kan .uitoefen as fasiliteite; (e) die neiging tot
onstabiliekonomie in Suid-Afrika" situasie van Suid-Afrika kan klem oorvleueling tussen die dit onbeteueld gelaat word makro-ekonomiese
propaganda wat veral van die dit gevaarlik wees om na private en openbare sektore en tweedens omdat dit bloot teit weens die afwesigheid
(f) die
Vryemarkstigting uitgaan ,sulke onhaalbare modelwê- was, is die oorvleueling tans ''0 middel tot 'n doel is. Pri- van toekomsmarkte;
het 'n vorm en 'n momentum
relde in liie ryk van idees te so groot en het daar so 'n si- : vate eiendom, private onder- onvermoë van die"· kortternemerskap en die winsmotief myn- en individu-georiënbiotiese verhouding tussen
verkry waarteen met' mening probeer ontsnap.
die twee sektore tot stand ge- is kragtige maatskaplike in- teerde mark om kapitaal, gewalgegooi moet word deur alIn my standpuntstelling
mal wat 'n beweging na 'n oor 'n gewenste ekonomiese kom, dat dit uiters vergesog strumente om die gemeen- skoolde arbeid, tegnologiese
skap se doelstellings te be- vooruitgang en selfs sekere.
stabieler en regverdiger be- stelsel vir Suid-Afrika stel ek ' is van die "freemarketeers"
stel in Suid-Afrika beoog.
eers drie algemene en daarna om hul propaganda nog altyd reik, maar hulle is blote mid- vorme van entrepreneurskap
dele. Die fiksie dat die vrye (in veral 'n ontwikkelende
, Die' propaganda van die vier spesifieke stellings of te- in die idioom. of paradigma
spel van markkragte spon-, .ekonomie) te "mobiliseer" ter
van die 19de eeu te doen!
"freernarketeers"
Was van mas.
taan die algemene belang be- wille van, 'n volgehoue hoë
meet af bale oppervlakkig,
_ Die oorkoepelende doelwit
MODERNE
vorder, is soms waar en soms groeikoers; (g) die onvermoë
baie eensydig en uiters mis- van 'n ekonomiese stelsel is
van onderonwikkelde, agterplaas in die Suid-Afrikaanse
(of behoort te wees) die mak- , , Arthur Okun het die "plek" onwaar. Die "freemarketeers"
situasie,' Aanvanklik het 'n simisering van die maatskap" van, die mark: (ofte wel die redeneer asof dit altyd waar geblewe en relatief ongeis.
' skoolde gemeenskappe om
mens dit geduld vanweë die like welvaart _ van die ge- private sektor), in 'n moderne
Derdens moet die mark op \ aan die hoë eise van individuvermaaklikheidswaarde
meenskap as geheel. Hoewel ekonomie in die volgende
daarvan. Mettertyd. het, 'n die grootte en die groei van idiomatiese terme geformu- sy plek gehou word weens die ele verantwoordelikheid wat'
mens gedink dat dit tog' 'n- die volksproduk seker die be- leer: (a) "The market needs a
,
bietjie waarde kon hê in so- langrikste faktor is wat die .place and '(b) the market
IN
die
meegaande
artikel,
verre dit die debat oor die .: grootte van .maatskaplike
needs to be 'kept in its place."
wat· 'n verkorte weergagewenste ekonomiese stelsel welvaart sal bepaal, is dit be- Hiertoe kan ons die volgende
twee stellings voeg: (c) dat
vir die Suid-Afrikaanse situa- slis nie die enigste nie. Maatwe is van 'n toespraak
sie kon stimuleer - iets was skaplike welvaart is in 'n dit nodig is om die openbare
wat ptof. ·S.J. Terreerg verwaarloos was.'
kwantitatiewe of veel dimen- sektor te.dissiplineer en Jd)
blanche (links) aan die
dat dit nodig is om die open~ IDIOLOG1E
I 'sionele grootheid waarvan
einde van verlede maand
die "grootte" ook afhang van bare sektor te beskerm.
in Johannnesburg
geDie mark moet 'n "plek"
Dit blyk egter nou-dat die die 'verdeling van. inkomste
lewer het, word gewys
"freemarketeers" hul verge- en van die mate 'Waartoe ver-: gegun word vanweë die baie
sogte en onuitvoerbare idees 'bruikersoewereiniteit verwe- dinge wat dit goed doen. Die
op die gevare in die vryedoeltreffendheid van private ,
met soveel dogmatiese ywer senIik word.
mark-retoriek
en word'
ondernemings wat onder die'
propageer het dat dit Itt 'n
gewaarsku
teen die
dissipline vall wins': en verstarre ideologie ontaard het.
UNIEKE
moontlikheid
van 'n
In' die delikate probleemsiSuid-Afrika is 'n unieke liesrekenings sake doen,' is
Marxistiese
revolusie.
Die
een
van
die
groot
prestasies
tuasie van Suid-Afrika het, geval, omdat Suid-Afrika
toespraak is by 'n vergavan 'n mark-georiënteerde
skewe politieke ideologieë al' nog 'n Eerste-,
nog 'n
dering van die Vryemarkbaie skade berokken. Ons si- Derdewêreldland is, main 'n ekonomie. Die "ruimte" wat
die mark vul, beperk die mag
tuasie is gans te kwesbaar om mikrokosmos van die Eerste
stigting en die Johannneshierdie soort ver-regse (en ne- en die Derdewêreld. Gevolg- van die burokrasie en \beburgse tak van die Ekonoskerm ons vryhede teen oorgentiende eeuse) ekonomiese lik kan die ekonomiese stelsel
miese Vereniging g.~ou.
id eolcg ie ongestraf
laat
en die reëls wat in Of die Eer- treding van die owerheid.
voortwoeker.
,
ste of Derdewêreld van toe- Die mark reageer taamlik be:
Terwylons - net. soos op ~assing is, nie sonder meer in troubaar op die' partikuliere
'n markekonomie' 'veronderkonstitusionele gebied - nog Suid-Afrika toegepas word seine van verbruikers en pro- grpot aantal mark-mislukstel, te kan voldoen en die gekings
wat
'n
regstreekse
verdusente in soverre 'n billike
op soek (of op, pad) na 'n ge- nie. Net soos ons unieke
volglik. uitbuiting waaraan
mate van mededinging be- lies aan maatskaplike welpaste (of funksionele) ekono- Suid-Afrikaanse, situasie 'n
hierdie gemeenskappe in 'n
vaart
meebring.
staan.
miese 'stelsel is, is dit drin- unieke konstitusionele bestel
\
Die 'vernaamste van hier- ongebreidelde markekonomie'
gend noodsaaklik dat ons te vir Suid-Afrika verg, net so
, GROEI
blootgestel is; (h) die neiging
die markmislukkings is: (a)
alle tye realisties en gebalan- moet ons ook 'n unieke soo.!t
van 'n ongebreidelde markseerd sal wees in die debat
ekonomiese stelsel ontwerp' v , Die mark laat gesentrah- die strukturele onvermoë van ekonomie om die ongelyke
oor die gewenste ekonomiese
Streng ~esproke is daar n~~ seerde besluitneming toe en die lndividu-geoënteerde
besit van eiendom, vermoëns,
stelsel vir Suid-Afrika,
rens in die wêreld meer 'n
moedig eksperimente en ver- markmeganisme om die kol- mag en vryhede -te handhaaf
vrye markekonomie nie. Van- nuwing aan. Die vergoeding- lektiewe behoeftes van die en dié ongelykhede selfs te
SPEL
weë die fundamentele veran- , sisteem van die mark moedig gemeenskap te evalueer en te
verskerp.
arbeidsprestasies en onderne- bevredig; (b) die, verskynsel
Die "freemarketeers"
se deringe wat in die eerste
Laasgenoemde markmis-.
merskap aan en dit bevorder van eksternaliteite soos behulle wil die reëls van die helfte van hierdie eeu in die
soedeling; (c) die gebrek aan lukking is van besondere be-:
spel verander. In werklikheid
struktuur van ekonomiese en
ekonomiese groei.
lang in Suid-Afrika. Dit blyk
Maar dit is eweseer nodig m e d e d i n g in g en die
kan hulle idees net in hierdie politieke stelsels plaasgevind
om die mark op sy "plek" te verwringende uitwerking wat dat die voordele van dié afgegebroke ondermaanse te pas het, bedien alle Westerse,
lope drie jaar se boom geenhou. Vir eers omdat die dit op die markprysvorming
kom as die werklikheid 'radi- lande hulle van verskillende
sins via die spontane werking
kaalomgebuig kan word tot 'vorme van gemengde of be- "geldmaatstaf" in die mark 'n .het; (d) die ondeelbaarheid
goedere
en van die makrmeganisme "uit:
vernietigende uitwerking op van sekere
'n utopie waarin daar aan die beerde kapitalisme. Terwyl

l'

gekring" het na die armste 30
of 40 persent van die bevolking nie., Inkomste, is waarskynlik vandag ongelyker
verdeel as drie jaar gelede.
Gevolglik moet doelbewuste
maatreëls van owerheidsweë
geneem word. om vir hierdie
-'- én die ánder - markmislukking(s) te vergoed.
Die owerheidsektor moet
gedissiplineerd word om sy
neiging tot inkrementeie
groei en sy spreekwoordelike
burokratiese ondoeltreffendheid te minimiseer. Die vernaamste rede vir hierdie-nelgings is die afwesigheid van
wins-en-verlieserekenings in
die openbare sektor. Net soos
die markmislukkings tot die
struktuur van die mark behoort, net so behoort ondoeltreffendheid tot die struktuur
van die openbare sektor. En
net soos ons moet probeer om
vir die markmislukkings te
vergoed deur verskillende
vorme van ingryping, 'net .so
moet ons poog om vir .die
burokratiese ondoeltreffendheid te vergoed deur volgehoue waaksaamheid, volgehoue openbare kritiek en "insette" van die private sektor.
MANIERE
Die owerheid se "deelna-,
me" en/of "inmenging" gebeur op drie, maniere: die
owerheid lê reëls en regulasies neer, hy is die produseerder en/of aanbieder van
sekere goedere en dienste en
hy is verantwoordelik vir oordragbetalings.
Wat eersgenoemde betref, kan daar
geen twyfel bestaan dat
hopeloos teveel (én engeoorloofde) wette, reëls en regulasies gedurende die ,32 jaar
van Nasionale Party-regering
gepromulgeer is, en dat 'n
grootskeepse n verdere rasionalisering hiervan' - én
van sekere owerheidsbestedings - dringend noodsaak.lik is nie.
Die owerheidsektor moet
ook beskerm word teen die
invloed van ongeoorloofde
drukgroepe. Arthur Okun sê
dat die maatskaplike gevolge'
,

I

<,

..

&IECKER,F8-BOOR.
,~
boorwerk
&\UIl
B,,,&
D
maIdik·
maak.
so

i '

,Hier's die erikelspoedma

len

SA

van optrede o,rildie mark óp strukturele veranderings in tewees,
Kortom, indien ons nie-net
s t e ls e.l
sy plek te hou goed en sleg ons ekonomiese
kan wees, afhangende van dit teweeg te bring, sal belangri- met 'n vryemark-retoriek te
wat in die "plek" van die ke veranderinge in ons poli- doen gaan hê nie, maar inmark geplaas word. Tót sy tieke en konstitusionele stel- dien gepoog sou word om ons
groot teleurstelling
vind ~ sel verg. Hervorming op die ekonomie in daardie rigting
Okun dat dit in die geskie- ekonomiese en politieke" ter- , om te buig, sal Of!.S 'n situasie
reine is ten nouste verbind en skep wat Suid-Afrika ryp sal
denis gebeur dat "the market
has been replaced more often kan net slaag as dit op 'n ge- maak vir 'n Marxistiese revoto !reserve
unequal power koordineerde wyse plaasvind. lusie in die klassieke sin van
lndien ons inderdaad 'n r die woord.
an distinction for t~e few
(rather) than to quarantee politieke én 'n ekonomiese \ 'n Marxistiese revolusie,
equal rights for the_many".
stelsel wil ontwerp wat groter kan net vermy word deur dit
stabiliteit _en groter regver- oorbodig te maak deur midHierdie stelling is natuurlik ook van toepassing op digheid moet bevorder, is die del van ekonomiese en poliSuid-Afrika: Wat hier in die hoë morele toon van die vrye- tieke stelsels wat aangepas is
mark-retoriek nie alleen on- by die' besondere omstan"plek" van die mark geplaas
is, word in die meeste gevalle .vanpas nie, maar kan dit kon- , dighede van Suid-Afrika. Die
deur (blanke) 'drukgroepe be- , tra-produktief in terme van vryemarkekonomie is" beslis
paal ter wille van' hulle, sek- sowel 'die stabliteits- as die nie 'só 'n ekonomiese stelsel
'
regverdigheidsdoelwitte blyk 'nie.
sionele, belange. Gevolglik
fu nks ion eer' die open bare
sektor nie na wense in belang
van' sy eintlike taak, nl. om
gelyke of gelyker regte en die
welvaart van die totale gemeeriskap te bevorder, nie.

,OMSTREDE
Die omstrede saak rondom
die ekonomiese stelsel in
Suid-Afrika is nie .om die
openbare
sektor op alle
vlakke terug te druk soos die
"freemarketeers" betoog nie.
Die eintlike omstrede saak is
om opnuut die grenslyn te
trek tussen die private en
openbare sektor én om 'n
nuwe inhoud aan die simbiotiese verhouding tussen. die
twee sektore te gee.
In -hierdie verband sou drie
verskuiwings van die grenslyn geóorloof
wees: (a)
Weens die inkrementeie
groei en die burokratiese ondoeltreffendheid bestaan 'n
argument om die openbare
sektor deur 'n proses van ra, sionalisasie terug té druk; (b)
omdat die owerheidsektor
(blanke) drukgroepe bevoordeel op 'n manier wat nie
.langer geoorloof is nie, bestaan nog 'n argument' om
die openbare sektor uit ongeoorloofde terreine terug te
druk; (c) maar weens die
groot behoefte aan "operasie
opheffing en ?ntwikkeling"
' van die verskillende swart
gToepe, sal die owerheid aansienlik meer ten opsigte daarvanmoetbesteeenditsaloor
die vl·oklge!ldbe
.vdyf jaard'·n
taam I e Uit rel mg van le
owerheidsektor
meebring.
Die owerheid kan sy regstreekse verantwoordelikheid
om die swart groepe te ontwikkel, geensins ontduik en
dit allermins op dié "mark"
afskuif.
'
Om die grenslyn tussen die
private en openbare sektor
oor te' trek, sal nie maklik
wees nie. Om hierdie soort'
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Gespesialiseerde raad en leiding.
Elke pragtige, praktiese ding vir jou
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"'" DIE; hele aangeleentheid ten
;: opsigte van '.Suid-Afrika. se
'" snélheldsperke
is nog lank
i: nie iets van die, verlede nie.
Groot organisasies soos. die r
~ Automobiel Assosiasie, Ron,: dalia, die Motorindustrieë-fe-:
.. 'dera:sie' en' die Afrikaanse
:: Handelsinstituut
agiteer,
:.: reeds geruime tyd vir die ver: hoging van die snelheidsperk
,'" van 90 km/h, en, hoewel die
: Regering gesê het dat die
<-,
huidige snelheidsperk behoue gaan bly' en hy weer in
.' Februarie aanstaande jaar na
.die hele aangeleentheid sal
;.; kyk, 'het die stof nog lank nie,
gaan lê nie.
'" ',Rondalia het die afgelope
,. jaar omvattende brandstof'" ,verbruiktoe~se gedoen: Die
.: rësultaat.. 'rt- motor wat konstant teen 120 km/h ry, ge: bruik gemiddeld bykans 19%
.: minder petrol as in stadsver• keer..
'
'
"'
Rondalia sê toetse het ook
~, aim die lig gebring dat daar
: terselfdertyd teen dié snel-
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heid 'geen buitensporige toename in brandstofverbruik
geskied nie teenoor die po-.
tensiële 25% vermindering in
reistyd wat teweeg gebring
word.
Rondalia se Tegniese Af-,'
deling het die resultate van
brandstofverbruiktoetse
wat
gedurende 1980 op 32 verskillende motors uitgevoer is"
'ontleed - met interessante
gevolge.
\
Die toetse is almal op 'n'streng' wetenskaplike grondslag volgens die EEG-standaardmetode uitgevoer. Die
motors het.gewissel van vieren vyfliter:luukse-sedanmotors tot klein motortjies van
1 000 tot 1 200 cm'.
Een van, die interêssantste
resultate is dat 'n motor teen
120 km/h gemiddeld 18;81%
minder petrol gebruik as 'in
stadsverkeer. Teen 'n konstante snelheid van 90 kru/h
word 37% minder petrol gebruik as in stadsverkeer. Vir
'n toename in toersnelheid

van 33,3%, 'dit wil sê van 90
km.jh tot I.2Ó km/h, is die
toename in brandstofverbruik nagenoeg dieselfde,
naamlik 32,09%.
'
'n Oorwegende faktor in
Dit blyk duidelik dat groet 'n PROTOTIPE tweesitplek- ,
.
hib . d- f die ontwerp van die, motor
brandstofbesparings
hoof- pe t ro1/e Iekttnese
1 ne, - 0
'was die noodsaaklikheid om
saaklik in stedelike verkeer mengelmotor, wat in staat is
bereik sal kan word en .dat om tot 2,83 liter/l00 km te die, motor Se massa so laag
die reële besparings bereik haal teen 'n konstante snel- moontlik te hou. Die Dradeur die ,90 kml.h-snelheids- heid van 88 km/h, maar met gonfly het 'n baie lae baklyn.
Dit kan oor kort afstande
perk waarskynlik van veel "n topsnelheid van 128 km/h,
kleiner omvang is as wat is deur ,Dragonfly Research
soms vermoed word. 'n Ver- Ltd van'Kettering in BrittanJ
hoging tot 120 km/h sal 90k je ontwerp en gebou.
'Dragonfly Research begeen -buitensporige proratastempel die motor as die eertoenames in brandstofverbruik in ruil vir 'n potensiële ste praktiese petrol/elek25% vermindering in reistyd triese hibriedvoertuig ter. wêreld. Die maatskappy' is by
teweeg bring nie. ,
. Rondalia bly dus des, te uitstek betrokke ,by die ont~
meer ten gunste van die op- wikkeling van elektrie~e aan- ,
heffing van die snelheidsperk. -drywing, maar beoog nie 'om
van 90 km/h ten gunste van die massaproduksie-motorbe'
die aanbevole snelhede ver- , dryf te betree nie.
vat.in die Padverkeersordon-: , Anders as die 'huidige pronansies, te wete 120 km/h op totipe elektriese voertuie,
deurpaaie en 100 km/h op wat hoogs. doeltreffend is,
paaie wat nie deurpaaie' is maar swaar batterye benodig
wat elke nou en dan herlaai
nie, tensyanders aangedui:
moet word, word' die Dragonfly Nova (foto bo) se twee,
\ elektriese motore aapgedryf
, deur 'n tweesilinder-petrolenjin. wat weer 'Opsy beurt 't'!
.ontwikkelaar aandryf.
Die 'maatskappy, gebruik
, tans 'n Fiat 600 cmt-enjin in
die motor, maarvind dat dit
te groot is. Daar word nou
gesoek na 'n kleiner enjin.

.Bra:qdstof~esuilliger..
teen hoë snëlhede op batterykrag ry, maar is meer bedoel vir laebrandstofverbruik-middelafstande.
Daar is, reeds wêreldwye
belangstelling
in .die Dragonfly Nova.
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.Die U-iarige Jutta Lange,
/'I, tegniese vakleerling' by
Daimler-Benz, het 'n sensa"
sionele wêreldrekord opgestel tydens die lnterneslencle
brandstofverbruikskompeti- '
sie vir ,':ekonomobiele" DY,
Veltheim in Switserland .
.Met 'n spesiale voertuig,
...Jat aangedryf is deur 'n
, 150 cm3-petrólenjiri, hét" s,y
\1 267 km op een liter petrol
afgelê' en sodoende haar
naaste, teenstanders
met
400 km/liter geklop!
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