
PRIMERE SEKTOR 

 

• Defineer en verduidelik die konsep. 

 

Nywerhede in die primere sektor is nywerhede wat grondstowwe uit die natuur kry. 
Primer beteken dit is die eerste stadium van produksie. Die produkte wat deur hierdie 
sektor verskaf word, kan aan die verbruiker gelewer word net soos dit is of hulle kan 
verwerking in die sekondere sektor ondergaan. 

 

• Onderskei tussen TWEE verskillende prosesse in die primere sektor. 

 

Daar is twee soorte werksaamhede in die primere sektor: 
• genetiese werksaamhede, wat kan teruggee aan die natuur wat daaruit geneem is, 

soos boerdery of bosbou; 
 

• eksploitatiewe werksaamhede, wat nie aan die natuur kan teruggee wat daaruit 
geneem is nie, soos mynbou en visvang. 

 

• Onderskei tussen die DRIE verskillende nywerhede in die primere. 

 

Nywerhede in die primere sektor kan verdeel in een of meer van die volgende: 
• kweek van produkte - landbou; 
• ontginning van minerale - mynbou; 
• versameling van produkte - bosbou en visserye. 
 

• Bespreek die ekonomiese belangrikheid van die primere sektor.  

 

Die primere sektor is om verskeie redes van ekonomiese belang. 

Verskaf voedsel en minerale/Bydrae tot ekonomiese groei 
Hoewel Suid-Afrika weens die swak gehalte van die grond en lae reenval nooit sal ontwikkel 
in 'n baie sterk landbouland nie, produseer die landbousektor 'n wye reeks produkte. 
Ongelukkig is ons nie selfonderhoudend nie en sommige landbouprodukte moet tydens tye 
van droogte ingevoer word. Ons is feitlik selfonderhoudend ten opsigte van minerale en moet 
net olie en petrol van ander lande invoer. 
 
Verdien buitelandse valuta/Bydrae tot uitvoere 
Suid-Afrika verdien buitelandse inkomste deur produkte van die prirnere sektor uit te voer. 
Suid-Afrika is 'n belangrike uitvoerder van vrugte, neute, graan, suiker, dierevesel en verskeie 
minerale. Ons kan die buitelandse valuta wat met hierdie uitvoer verdien word gebruik om vir 
nodige invoere soos olie te betaal. Volgens die notule van die 2005 Wereld Ekonomiese 
Forum in Davos sal die moontlikheid dat Suid-Afrika in die metaalmarkte buitelandse valuta 
verdien, toeneem. In 1994 het China 10% van die wereld se ystererts gebruik. Hierdie syfer 
sal toeneem tot 40% in 2010. In 1994 het China 14% van die wereld se staal gebruik. 
Navorsing toon dat hierdie syfer sal toeneem tot 35% in 2010. 
 
 



Lei werkers op en skep werksgeleenthede/ Bydrae tot indiensneming 
Werkers moet opgelei word om die masjinerie te gebruik wat in die primere sektor gebruik 
word. Die gebruik van masjinerie en oplei van werkers om dit te gebruik, verhoog 
produktiwiteit en winsgewendheid van plase en myne. Geen ander bedryf in Afrika het meer 
werksgeleenthede geskep as die mynbedryf nie. 
 
Verskaf grondstowwe vir sekondere nywerhede 
Landbou, bosbou, mynbou en die visbedryf speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling en 
skepping van vervaardigingsnywerhede in Suid-Afrika. Sasol, Mittal Staal en inmaakfabrieke 
is voorbeelde van nywerhede wat geskep is om grondstowwe soos steenkool, yster en vrugte 
te verwerk. 
 
Stimuleer die land se groeikoers/ Bydrae tot BBP 
Hoewel daar 'n afname is in die bydrae van die landbousektor tot die BBP, speel dit steeds 'n 
belangrike rol in die verskaffing van werksgeleenthede. Die goudbedryf bly een van die 
belangrikste bydraers tot die BBP. Die primere sektor se bydrae tot die BBP in 2004 was 
10,46% in basiese pryse. 
 
Bron van kapitaalskepping 
Beide die landbou- en mynbedryf benodig baie kapitaalgoedere in die produksieproses. 
Buitelandse belegging speel ook 'n baie belangrike rol in die groei van hierdie nywerhede. 
 
Stimuleer navorsing en ontwikkeling 
Die Landbounavorsingsraad (LNR), die Veeartsenykundige Navorsingsinstituut op 
Onderstepoort, die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde (SABS) en die Wetenskaplike en 
Nywerheidnavorsingsraad (WNNR) is voorbeelde van navorsingsinstellings wat navorsing 
doen oor metodes om produktiwiteit te verhoog. 
 
Bron van staatsinkomste 
Beide boere en die mynbedryf betaal belasting aan die SAInkomstediens. Afgesien  
van spesiale belastings, wat gehef word op goudmyne, word mynpagte verkoop en die staat 
deel in die winste uit hierdie verkope. 
 
Positiewe invloed op infrastruktuur 
Die primere sektor het 'n positiewe invloed op die infrastruktuur van die land. Die ontdekking 
van minerale in Suid-Afrika en die ontwikkeling van landboustreke in die land het 'n vername 
rol gespeel in die ontwikkeling van paaie, spoorlyne en die opwekking van elektrisiteit in die 
land. 
 

 


