
Die voordele van Buitelandse Valuta 

vir die Ekonomie



HET JY GEWEET…?

☼Suid-Afrika lok sowat 0.2% van ‘n 
geraamde 30 miljoen toeriste wie jaarliks 
reis 

☼Internasionale toeriste wie 17 dae in SA 
vertoef, spandeer gemiddeld R850/dag ,dit 
is byna R15 000 pp

☼Die toerisme industrie verskaf  werk vir 
bykans 3% van SA se arbeidsmag

☼Dit word beskou as  die grootste 
werkverskaffer en manier om buitelandse 
valuta te verdien 



BRUTO BINNELANDSE PRODUK (BBP)

Die waarde van al die goedere en dienste 
wat binne ‘n land gelewer word , binne ‘n 
gegewe jaar

“…the total value of goods 

produced and services provided 

in a country during one year…”



DIE BRUTO BINNELANDSE PRODUK

- dui ‘n land se huidige ekonomiese 
status aan

- meet ‘n land se ekonomiese 
vooruitgang

•Groeiende BBP is ‘n teken van ‘n 
groeiende ekonomie en die land beweeg 
vorentoe

•Indien die BBP afneem, is die ekonomie 
in die moeilikheid en die land beweeg 
agteruit



Voordele van 
BBP groei vir 

die SA 
ekonomie



1. GENEREER INKOMSTES

Toeriste wie SA besoek spandeer hulle 
geld op dienste en produkte (bv. vlugte, 
motorhuur, akkommodasie, restaurante, 
attraksies en aktiwiteite)

Dus genereer dit geld en dra by tot ons 
BBP

Die geld wat toeriste spandeer skep 
inkomstes deur WERKSKEPPING wat 
sodoende armoede teenwerk 



Dié werkskepping skep dan die behoefte na 
ander produkte en dienste in die plaaslike 
ekonomie

Meer geld word in die land spandeer en dan 
vind die hele bevolking baat



2.WERKSKEPPING 
Waar toeriste besoek 
aflê,word werk geskep 

Bv. Na Nelson Mandela se 
dood het sy geboortedorp 
baie toeriste gelok,wie 
dan gebruik gemaak het 
van dienste en goedere 
,wat dus WERK SKEP vir 
die inwoners v d dorp

Dié werkskepping lei 
daartoe dat mense in die 
dorpies bly en dit  werk 
VERSTEDELIKING teen



3. VERBETERING AAN INFRASTRUKTUUR

Toerisme stimuleer die ontwikkeling van 
infrastruktuur en VERBETER die 
lewensstandaard van plaaslike inwoners

Wat verbeter : 
paaie, spoorwëe, hawens, lughawe 
aanloopbane  
water en elektrisiteit, krag toevoer & 
kommunikasie netwerke
Riolering en sanitasie stelsels en ander 
dienste verbeter om die plaaslike 
inwoners sowel as die toeriste se lewens 
te vergemaklik
Wanneer die toeris huis toe gaan..trek die 
plaaslike gemeenskappe steeds voordeel



4. ONTWIKKELING VAN 
VAARDIGHEDE

Plaaslike inwoners word bemagtig deur 
NRO’s en ander rolspelers om die 
toeriste van ‘n beter ervaring te voorsien 

Daar word gepraat van mense 
UPSKILL… m.a.w mense word 
heropgelei om te werk in die toerisme 
industrie  

Die plaaslike gemeenskappe MOET 
betrokke wees in die toerisme 
aktiwitweite om sodoende baat te vind 
UIT  TOERISME   



DIE VERMENIGVULDIGINGSEFFEK
(MULTIPLIER EFFECT)

‘n TOENAME in ekonomiese aktiwiteite begin ‘n 

KETTINGREAKSIE wat meer aktiwiteite genereer 

as wat die oorspronklike toename was 

OF

Hoe die geld wat deur ‘n toeris spandeer word 

, deur ‘n land of plaaslike gebied sirkuleer 



VERMENIGVULDIGINGSEFFEK!

Dis Augustus in 'n dorpie in die 

klein karoo. Dis droog, warm 

en die dorpie lyk verlate. Dit 

is 'n moeilike tyd , almal is in 

die skuld en leef op krediet. 

Skielik daag daar 'n ryk 

toeris op. Hy stap die enigste 

hotel binne en sit 'n R100 noot 

op die ontvangstoonbank 

neer. Hy gaan met die trappe 

op om 'n kamer te gaan kies.



Die hotelbaas vat die 

R100 noot en haas hom 

na die slagter 

om sy skuld te gaan 

betaal.



Die slagter neem die 

Mandela noot en 

gaan betaal sy skuld 

by die varkboer.



Die boer haas hom 

om met dieselfde 

noot sy skuld by sy 

verskaffer te 

vereffen



. Dié verskaffer hardloop 

gou en maak sy rekening 

skoon by die dorp se 

prostituut, wat in die 

moeilike tye selfs haar 

dienste op krediet 

aanbied.



Die vrou van die nag 

haas haar om haar 

rekening by die 

hotelbaas te betaal, 

waar sy gewoonlik 'n 

kamer huur om haar 

werk te doen.



Die hotelbaas vat die R100 

en plaas dit terug op die 

toonbank.

Net toe kom die ryk toeris 

terug, neem die noot omdat 

hy nie met een van die 

kamers tevrede is nie, en 

verlaat die dorp



NIEMAND HET ENIGIETS VERDIEN NIE, MAAR 
DIE HELE DORP IS NOU SONDER SKULD! DIT 
IS MADIBA MAGIC!


