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Makro-ekonomiese stabiliteit, 
verhoogde openbare belegging, 
aanbodkant hervorming en beter 
ekonomiese groei. 
 
Dit was van die redes wat op            
25  Augustus  2005 deur d ie 
kredietgraderingsagentskap Fitch as 
grondslag vir sy besluit om Suid-Afrika 
se langtermyn buitelandse valuta 
skuldgradering na BBB+ te verhoog, 
verskaf is. Dié gradering, saam met 
die verhoogde graderings van die 
ande r  twee  g r oo t  k r ed i e t -
graderingsagentskappe Moody’s en 
Standard & Poor’s, het beleggers 
aangemoedig om Suid-Afrika se 
staatseffekte as ’n goeie belegging te 
sien, aangesien die agentskappe 
gereken het daar is ’n baie skraal 
kans dat die regering nie hul 
verpligtinge sou kon nakom nie. 
 
Sewe en ’n half jaar later lyk die 
prentjie anders.  
 
Onsekerheid oor die ANC se 
toekomstige beleidsraamwerk, 
onderliggende sosiale spanning wat 
moontlik die regering se fiskale 
beweegruimte inperk, ’n lopende 
rekening tekort wat al hoe verder 
groei, saam met swakker ekonomiese 
groeivooruitsigte. 
 
Hierdie was van die redes wat deur 
Fitch gebied is toe hy onlangs Suid-
Afrika se gradering afwaarts van BBB+ 
na BBB aangepas het.  
 
Wat het dus verander sedert 2005 toe 
al drie die agentskappe Suid-Afrika se 
gradering opgeskuif het tot die laaste 
paar maande en die graderings weer 
afwaarts aangepas is – die eerste 

afwaartse aanpassing sedert 1994? 
Die kern van die probleem blyk die 
ongelyke ekonomiese groei in die land 
te wees. Dit is juis een van die 
kommerpunte wat selfs met tye van 
die eerste opwaartse graderings 
genoem is as ’n negatiewe faktor – die 
feit dat strukturele hervorming net 
gemengde sukses behaal het en dat 
inkomste ongelykhede en sosiale 
ongelykhede hardnekkig bly voorkom. 
 

DIE EKONOMIESE REALITEIT 

“Die Suid-Afrikaanse gradering word 
beperk deur ernstige strukturele 
swakhede, wat teen ’n agtergrond 
van sosiale ongelykheid bestaan. 
Inkomste ongelykheid, armoede, baie 
hoë werkloosheidsyfers en die 
voorkoms van HIV/Vigs, plaas die land 
in ’n negatiewe posisie relatief tot sy 
eweknieë,” was die kommentaar van 
Standard & Poor’s saam met die 
opgradering van 2005.   
 
 
Dit is nou 20 jaar ná die eerste 
demokratiese verkiesings in Suid-
Afrika en armoede kom steeds baie 
wyd voor. Die presiese redes hiervoor 
en waar die skuld lê kan waarskynlik 
die onderwerp vir menige doktorale 
tesis wees, maar die feit bly staan:  
 
Daar is miljoene Suid-Afrikaners wat 
nie met die huidige situasie tevrede is 
nie en die krake in die land se 
mondering begin wys. Marikana het 
gebeur, die arbeidsonluste in die Wes
-Kaap is in die soekl ig en 
diensprotesaksies regoor die land is 
nie meer ’n unieke of nuwe 
verskynsel nie. 
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Soos Standard & Poor’s uitlig: “Na ons mening sal die 
mynboustakings (van 2012) die politieke debat in die 
aanloop tot die 2014-verkiesings rig, wat onsekerhede 
oor die ANC se toekomstige beleidsraamwerk kan 
verhoog. Ons verwag ook dat die onderliggende sosiale 
spanning in Suid-Afrika druk op die regering sal plaas om 
meer geld te spandeer en dus die fiskale beweegruimte 
wat beskikbaar is, inperk. Ons sien ’n groter 
waarskynlikheid dat die ANC meer populistiese elemente 
vir sy beleidsraamwerk voor die 2014-verkiesings kan 
inkorporeer in ’n poging, na ons mening, om die 
persepsie van ’n verlies aan legitimiteit van die sosiale 

en politieke instellings te probeer bekamp.” 
 

Ongeag die skaal wat gebruik word (Moody’s se skaal 
verskil effens van Fitch en Standard & Poor’s s’n) is daar 
twee breë kategorieë waarin ’n land se skuldgradering 
kan pas – dié wat as beleggingssgradering  gesien word en 
dié wat nie die mas opkom nie en as sub-
belegginggraderings bekend staan.  In Engels is party 
ontleders en kommentators baie minder diplomaties en 
bestempel laasgenoemde soort graderings as “junk 

bonds” – staatseffekte van swak gehalte. 
 
In ’n artikel oor Suid-Afrika se skuldposisie wat lank 
gelede in April 1999 in The Economist verskyn het, skryf 
die tydskrif dat die nuwe regering moes besluit wat om 
met die skuld wat van die Apartheidsregering oorgedra 
is, te doen: “Om te besluit om nie die skuldverpligtinge 
na te kom nie sal dalk ’n bietjie geld spaar, maar dit sal 

die land duur te staan kom. Dit sal Suid-Afrika se 
kredietgradering verwoes en die land sal saam met al die 
ander hopelose gevalle gegroepeer word. Buitelandse 
beleggers sal afgeskrik word en Suid-Afrika sal al hoe 

meer vir toekomstige lenings moet betaal.” 

 
Dit, in kort, is die impak wat kredietgraderings op ’n land 
het. ’n Goeie gradering bó die beleggingsgraderingsvlak 
beteken dat beleggers meer geneë is om jou land se 
staatseffekte te koop. Lenings sal ook goedkoper wees en 
só kom buitelandse kapitaal die land binne, 
infrastruktuurprogramme kan befonds word wat 
werkskepping beteken en uiteindelik sal daar hopelik 

minder ongelykheid wees. 
  
As jy “saam met al die ander hopelose gevalle 
gegroepeer word” kan sommige beleggers wat net in 
lande met ’n beleggingsgradering mag belê, nie geld na 
jou kant stuur nie en dié wat bereid is om dit te doen, 

sal jou meer daarvoor vra. ’n Laer gradering beteken 
dus minder of duurder buitelandse kapitaal wat 
die land binnekom, minder ontwikkeling en 

waarskynlik meer ongelykheid.  
 
Tans het Suid-Afrika ’n BBB-gradering van Fitch en 
Standard & Poor’s (met ’n stabiele uitkyk van 
Fitch en ’n negatiewe uitkyk van Standard & 
Poor’s). Moody’s het Suid-Afrika op ’n Baa1-
gradering. Suid-Afrika moet dus ’n afgradering van 
drie vlakke van Moody’s kry en van twee vlakke 
van die ander twee agentskappe om onder 

belegginggraderingsvlak te val. 
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Toe Moody’s Suid-Afrika in September laas jaar 
afgradeer het, het die agentskap sy gradering basies in 
lyn gebring met die graderings vanaf die ander twee 

agentskappe wat toe van toepassing was.  
 
Kommentaar van ontleders in die media het die 
gradering nie as onverwags bestempel nie, maar wel 
dalk bietjie voortydig aangesien die Desember Mangaung
-konferensie van die ANC meer duidelikheid oor veral 

beleidsrigting sou gee.  
Op 10 Januarie 2013 het Tesourie ’n verklaring in reaksie 

op die Fitch-afgradering uitgereik waarin hy sê dat die 
regering van die uitdagings van armoede en 
werkloosheid in die land bewus is en dat die 
ondersteuning van die ANC aan die Nasionale 
Ontwikkelingsplan ’n padkaart bied om dié probleme aan 

te spreek.  
 
Verder het Tesourie gesê dat die Mangaung-konferensie 
se resolusies juis sekerheid oor ekonomiese beleid 
gebied het en dat lyk asof dit iets is wat “die Fitch-

verslag nie heeltemal waardeer nie”.  
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Behalwe dat swakker graderings waarskynlik die lang-
termynplanne van ’n regering in die wiele kan ry as daar nie 
geld beskikbaar is om dit te finansier nie, kan dit ook ’n per-
soonlike impak op jou beleggings hê. 
 
Die onlangse afgraderings het nie eintlik opbrengste op 
staatseffekte beinvloed nie en dit het beslis ook nog nie bui-
telandse beleggers van die JSE afgeskrik nie. 
 
As die land egter wel oor die langtermyn sy beleg-
gingsgradering verloor, kan dit ’n perd van ’n ander kleur 
wees. Buitelandse sentiment kan ’n ernstige knou ontvang 
wat moontlik die opbrengste op die plaaslike beurs kan 
aantas as beleggers ander bestemmings vir hul geld gaan 
soek. Ons is egter nog nie daar nie. 
 
Dit is waarskynlik ook nie nodig om Suid-Afrikaanse 

staatseffekte as deel van ’n gebalanseerde beleggingsporte-
feulje te vermy nie, behalwe as jy reeds glo dat die regering 
nie sy skuldverpligtinge oor die langtermyn gaan kan nakom 
nie – maar dit is steeds ook nie die mening van die kredietg-
gradering-skwessies” nie. 
 
Uiteindelik is dit altyd beter om te diversifiseer en buiten 
blootstelling aan plaaslike aandele ook vir waarde in die bui-
teland te soek. Ironies genoeg gaan baie van die waarde 
waarskynlik in markte wees waar die land ook gradering-
skwessies die hoof moet bied – veral in Europa. 
 
’n Kredietgradering is ’n interpretasie van die risiko vir 
daardie land om dalk nie sy skuld te kan terugbetaal nie – en 
soos met alle beleggings moet elke individu besluit met wat-
ter vlak van risiko hy of sy gemaklik is. 
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KAN ONS DIE GRADERINGSAGENTSKAPPE VERTROU? 

Daar is honderde graderingsagentskappe in die wêreld, 
maar die drie wat hier genoem word het beheer oor 
meeste van die mark. Tog word daar sedert die Asiatiese 
finansiële krisis al hoe meer kritiek oor die agentskappe 
uitgespreek en daar word gevra of hulle nie dalk 

gevestigde belange het wat ’n invloed kan speel nie. 
 
 Sommige rolspelers het ook gevra hoekom die 
agentskappe nie duideliker waarskuwingseine voor die sub

-prima krisis en die Europese skuldkrisis kon uitstuur nie. 
Nadat die sub-prima krisis baie banke in ’n moeilike 

situasie geplaas het, was daar selfs spekulasie of die 
groter kredietgraderingsagentskappe nie dalk van die 

inligting tot hul beskikking van die mark weerhou het nie. 
Oor die afgelope paar jaar probeer die groot agentskappe 
meer deursigtigheid verseker deur hul kriteria te 
publiseer en te verduidelik hoe graderings werk. Hulle het 
ook al genoem dat die veranderlikes en ekonomiese 
aanwysers waarna hulle kyk nie verander het nie, maar 
dat hulle soms die gewig aanpas wat aan sekere van dié 

aanwysers geheg word. 
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