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VOORSITTERSREDE

CH WIESE

SUID-AFRIKA EN DIE WÊRELDWYE EKONOMIESE OMGEWING 
Dit was ’n onstuimige jaar vir Suid-Afrika en vir verskeie van sy groot 
handelsvennote. In Desember, omtrent halfpad in die Groep se 
verslagtydperk, is die land in ’n finansiële krisis gedompel toe die 
Minister van Finansies vervang word, en net ’n paar dae later wéér 
vervang word, terwyl die rand tot een van sy laagste vlakke ooit tuimel 
en ’n kredietafgradering spook. Beleggersvertroue het laag gedaal en 
die politieke binnegevegte het voortgeduur. Tog, nog voor dié 
omwenteling, het Suid-Afrika se ekonomie afwaarts gegly met gestolde 
nywerheidsopbrengs, stygende werkloosheid en die steeds groeiende 
bedreiging van ’n resessie. In die eerste kwartaal van 2016 het die land 
se bruto binnelandse produk (BBP) trouens met 1.2% gekrimp en teen 
Junie vanjaar was regstreekse buitelandse belegging 69% swakker, die 
laagste vlak in 10 jaar. 

Suid-Afrika, soos alle ander lande en veral ontwikkelende lande, is 
diep geraak deur die wêreldekonomie, wat steeds sukkel om die laaste 
oorblyfsels van die finansiële krisis in 2008 af te skud, tot so ’n mate dat 
die Wêreldbank onlangs weer sy wêreldwye groeivooruitskatting vir 
vanjaar verlaag het. Waar herstel plaasgevind het, insluitend in 
sommige van Suid-Afrika se groot handelsvennote, was dit gebrekkig. 
Bykomend daartoe het lae kommoditeitspryse op wêreldmarkte en die 
verlangsaming in die Chinese ekonomie groei nog verder onderdruk, 
juis in ’n aantal ontwikkelende ekonomieë. 

Nietemin, Suid-Afrika moet verantwoordelikheid aanvaar vir die 
toestand waarin hy homself bevind gegewe die diep gewortelde 
strukturele probleme in die ekonomie. Dit word nie voldoende hanteer 
nie en daarom het die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) in ’n 
onlangse verslag die land se leierskap aangemoedig om daadwerklike 
stappe te neem om nuwe lewe in die ekonomie te blaas en die land 
weer op ’n groeipad te plaas. 

Gelukkig word daar ’n begin gemaak om dit te bereik met die 
Ministerie van Finansies wat stappe neem om besteding in te kort. 
Heelwat meer as dit is egter nodig. 

Ek was in Maart lid van ’n span onder leiding van die Minister van 
Finansies op ’n werksessie in die Verenigde State van Amerika en 
Verenigde Koningkryk waar ons heelwat prominente beleggers ontmoet 
het. Die oorheersende indruk wat ek gekry het, was dat mense werklik 
wil hê dat Suid-Afrika ’n sukses moet maak. Dit was baie duidelik dat 
indien buitelandse beleggers weer vertroue in die land se potensiaal 
sou kry, benodig ons politieke stabiliteit met beleidsekerheid en fiskale 
konsolidasie, tesame met ’n wesenlike verbetering in beheer oor 
ondernemings in staatsbesit. Die boodskap was ook dat die Regering, 
onder andere, die dispuut rondom die beginsel van “eenmaal bemagtig, 
altyd bemagtig” moet uitklaar. 

’n Ander mening wat op verskeie geleenthede na vore gekom het, is 
dat mense in die privaat sektor met sake-ondervinding en -vernuf aan 
ondernemings in staatsbesit gesekondeer moet word om te help dat 
dié bedrywighede herstruktureer word sodat hulle in ’n vryemark-
omgewing kan begin gedy. Ek weet vir ’n feit dat die privaat sektor 

gereeld aangebied het om in vennootskap met die regering te werk om 
struikelblokke te verwyder wat ons ekonomie terughou. Daardie 
uitnodiging staan steeds.

Om groei te laat ontluik, is dit krities dat die land sy entrepreneuriese 
gees inspan. As ’n voorbeeld van wat bereik kan word, kan ons kyk na 
die klein revolusie in die mynbedryf waar die paar monolitiese 
maatskappye vervang word met entrepreneursgedrewe ondernemings 
wat beskik oor jong leierskap met ’n baie verskillende benadering tot 
dié bedryf se rol in ons ekonomie. 

Ek het gesê dat baie gedoen moet word alvorens Suid-Afrika weer 
’n wen-land sal wees, maar laat ek klem lê oor hoe diep beïndruk ek 
tydens die oorsese werksessie was met die wêreldklastalent binne die 
Suid-Afrikaanse Reserwebank en die Tesourie. Hulle is die maatstaf van 
Suid-Afrikaanse kundigheid wat ons beskikbaar het om dié land ’n 
beter plek vir alle Suid-Afrikaners te maak. 

DIE GROEP IN AFRIKA
Ons het lank terug besluit dat Afrika die toekoms vir ons besigheid is. 
Dit is ’n oortuiging wat met tyd net versterk het, gerugsteun deur die 
koers waarteen ons ons bedrywighede op die vasteland uitbrei asook 
ons toekomsplanne vir groei. 

Ons doen tans sake in 14 markte buite die grense van Suid-Afrika 
en ons ondersoek voortdurend ander Afrika-lande waar ons glo die 
potensiaal bestaan sodat ons ekonomieë van skaal in ’n relatiewe kort 
tydperk sal kan behaal. 

Ons glo daar is baie oortuigende redes vir ons besluit om die res 
van Afrika as ons tweede tuiste te hanteer. Die vasteland het ’n 
saamgevoegde BBP van ’n geraamde VSA $3 triljoen; dit omvat 60% 
van die wêreld se bewerkbare land; dit is geseën met ’n rykdom van 
natuurlike hulpbronne; en dit het ’n bevolking van 1.2 miljard, 
hoofsaaklik jong mense.

Ons is maar te deeglik bewus van die behoefte om baie duidelik te 
onderskei tussen potensiaal en die alledaagse werklikheid, want Afrika 
is steeds ’n vasteland in ’n oorgangstadium en wat bestaan uit ’n klomp 
uiteenlopende ekonomieë wat almal diep in die proses van ontwikkeling is. 

Ons het gesien hoe enorme veranderinge plaasvind in ons meer as 
20 jaar in Afrika, wat die groei van gesofistikeerde verbruikers insluit 
soos markte baie meer genuanseerd word. En ten spyte van huidige 
terugslae groei die vasteland steeds teen ’n vinniger pas as die meeste 
ander streke in die wêreld. Die IMF verwag dat Afrika tussen 2016 en 
2020 met ’n jaarlikse koers van 4.3% gaan groei. 

Selfs as dit ’n té optimistiese verwagting is, is feite soos die 
21 miljoen stabiele nuwe werke wat op die vasteland oor die afgelope 
vyf jaar geskep is, vir Shoprite se toewyding aan Afrika belangrik. 
Bykomend daartoe geskied verstedeliking in Afrika teen rasseskrede. 
Oor die volgende dekade, volgens ’n verslag van die Verenigde Nasies, 
gaan 187 miljoen meer Afrikane na die stede trek waar produktiwiteit 
drie keer hoër is as in die plattelandse streke. Ons beskouing is dat dié 
verstedeliking tot vinnige groei in verbruik deur beide huishoudings en 
sake-ondernemings in die meer gevorderde en gediversifiseerde 
ekonomieë gaan lei. 

Terselfdertyd is ons baie bewus van die feit dat Afrika geweldige 
struikelblokke sal moet oorkom om sy potensiaal te verwesenlik, soos 
die gebrek aan voldoende infrastruktuur, nie net in terme van paaie, 
spoorweë en hawens nie, maar ook van ’n betroubare en volhoubare 
elektrisiteitsvoorraad. Vroeër vanjaar in Kigali op die Wêreldekonomiese 
Forum in Afrika is aangedui dat 600 miljoen mense op die vasteland 
steeds nie toegang tot elektrisiteit het nie. 

Baie vordering is gemaak om die situasie te verbeter. Wat nog op 
geen beduidende manier verander het nie is die eindelose burokratiese 
rompslomp en, soos in baie ander dele van die wêreld, die geknoeiery 
en korrupsie. Burokratiese rompslomp maak steeds die vervoer van 
goedere oor grense geweldig frustrerend. 

Ten spyte van die bestaande aantal handelsblokke in Afrika suid van 
die Sahara is daar steeds ’n magdom handelsversperrings en tesame 
met hoë invoertariewe onderdruk dit handel tussen Afrika-lande 
wesenlik. Ons moet nog die voordele sien van die onlangs gevestigde 
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vryehandelsverdrag tussen 26 lande wat ’n gemene mark oor die helfte 
van die vasteland moet skep. 

Nogtans het ons ons tot Afrika vir die lang termyn verbind. 
Kommoditeitsmarkte is siklies van aard en die lande wat nou sukkel 
weens die wêreldwye afswaai, sal met tyd weer begin blom soos die 
mark draai. Die huidige droogte in Suider- en Oos-Afrika sal tot ’n einde 
kom, en ’n land soos Zambië sal weer floreer wanneer voedselproduksie 
normaliseer. 

Deur ons teenwoordigheid in Afrika lewer ons ’n betekenisvolle 
bydrae. Ons het nie net ’n nuwe standaard van voedselkleinhandel 
gebring aan die lande op die vasteland waarin ons handel dryf nie, 
maar ons het ook 20 000 plaaslike mense in ’n verskeidenheid posisies 
in diens geneem. Bykomend daartoe, het ons ’n netwerk van plaaslike 
verskaffers opgebou met wie ons nougeset saamwerk om te verseker 
dat hul produkte aan die standaarde voldoen wat ons in Suid-Afrika 
verwag. 

DIE DIREKSIE
Dit was met groot spyt dat ons die uittrede van Mnr. JG (Gerhard) 
Rademeyer as direksielid op die laaste jaarvergadering aanvaar het. 
My professionele verhouding met hom strek al meer as 30 jaar en gaan 
terug na die tyd toe hy nog ’n jong geoktrooieerde rekenmeester by die 
ouditfirma wat ons gebruik het, was. Ons het ’n noue vriendskap 
sedertdien gehandhaaf. Veertien jaar gelede het hy ’n direksielid van 
die Shoprite Groep geword en is later aangewys as die Leidende 
Onafhanklike Direkteur en voorsitter van die Oudit-en-Risikokomitee. 
Sy bydrae tot ons beraadslaging was ten alle tye vol insig en met 
gesag. Mnr. EC Kieswetter, het sy verantwoordelikhede as Leidende 
Onafhanklike Direkteur opgeneem terwyl Mnr. JF Basson nou dien as 

Shoprite Palanca, Angola, het sy deure heropen in April 2016.

Voorsitter van die Oudit-en-Risikokomitee. Mnr. Rademeyer, wat nou 67 
is, sal geweldig gemis word. Ons beste wense en groot dankbaarheid 
gaan met hom saam. 

ERKENNING
Daar gaan skaars ’n jaar verby sonder om op te merk hoe moeilik en 
uitdagend dit was. Aan die ander kant, sake draai altyd rondom 
uitdagings. Dit is ook wat die beste in mense na vore bring. Die 
afgelope jaar was nogtans steeds besonders uitdagend. ’n Jaar gelede 
het Suid-Afrika se ekonomie nog onder 2% gegroei en nou het dit 
verswak tot nul. En tog het ons dit hanteer en baie goed oorleef; 
trouens, die resultate in die verslagtydperk is beter as die jaar 
vantevore. Dit het alles met mense op elke vlak van ons besigheid te 
doen, wat sterk gemaak is deur die omstandighede waarin ons sake 
doen. As ’n direksie is ons baie bewus daarvan en dankbaar vir al die 
opofferings deur alle bestuurs- en personeellede wat dit moontlik 
gemaak het om die resultate te behaal. Terselfdertyd wil ek as voorsitter 
ook erkenning gee en my diepste waardering uitdruk vir my mede-
direksielede se insiggewende leierskap, wat dit alles moontlik gemaak 
het.

CH WIESE
Voorsitter

22 Augustus 2016
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