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NOTA INSAKE HEII.DRONK VAN PROF. H.B. THOM OP DIE
BURO VIR EKONOMIESE ONDERSOEK

1) Die ontstaan en groei van die Buro.

Gestig in 1944, grootliks op die inisiatief van prof.

C.G.W. Schumann. Was meer 'n geloofsdaad wat effe sy tyd voor was

aangesien eers IS jaar later aan ander universiteite soortgelyke buro1s

opgerig word. Die Buro het as sy hooftaak gesien 'n studie van ekonomiese

toestande in die land, met die oog op moontlike vooruitskatting. In die
begin het die Buro moeilik fondse bekom (die tyd was nog nie ryp nie),

maar hoe meer sy publikasies bekend geword het hoe meer was die sake~

w~reld bereid om hierdie onderneming te steun. In Aanduiding van die

Buro se groei gedurende die afgelope vyf jaar byvoorbeeld is die feit dat

sy jaarlikse begroting toegeneem het van Rl2,OOO tot R37,OOO en dat hy 'n
aansienlike reserwe kon opbou.

2) Die Buro se werksaamhede.

Kan verwys word na die Buro se lang lys van publikasies.

Waarskynlik die bekendste is sy kwartaallikse en jaarlikse algemene

ekonomiese vooruitskattings. Die Buro se vooruitskatting vir 1966 sal

juis na afloop van die verrigtinge aan die gaste uitgedeel word. 'n

Aanduiding van die gewildheid van hierdie oorsigte is die feit dat 'n

paar honderd ondernemings op 'n vrywillige basis hierop inteken ten spyte

van die feit dat hulle geregtig is om die publikasies gratis te ontvang

aangesien hulle die Buro se vraelyste gereeld voltooi.

Afgesien van sy werk op die gebied van algemene ekonomiese

vooruitskatting, het die Buro ook 'n aantal regionale en ad hoc-ondersoeke

in die afgelope paar jaar onderneem. So kan byvoorbeeld genoem word:

(i) 'n Studie van die motorhandel in Suid-Afrika

(ii) 'n Studie van padvervoer in Suid-Afrika en aansluitend

daarby 'n vooruitskatting van toekomstige stedelike paaie-
behoeftes ..
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(iii)

(iv)

In Vooruitskatting van Suid-Afrikaanse in- en uitvoere.

In Studie van die Ekonomiese Aspekte van die Turkse

Tabakbedryf in die Westelike Provinsie.

fn Studie van die ekonomiese potensiaal van Suid-

Kaapland.

(vi) In Analise van bou-aktiwiteit in Suid-Afrika met die oog

(v)

op moontlike vooruitskatting van die bougolf.

Ook was die Buro behulpsaam met die verslag oor die

moontlike ontwikkeling van Wes-Kaapland wat onlangs deur die Minister

van Beplanning in die parlement ter tafel gel~ is.

3) Die Buro se funksie.

Die Buro sien sy vernaamste funksie om by te dra tot die
kennis van ekonomiese toestande in Suid-Afrika. Hier word In brug

geslaan tussen die teorie en die praktyk, tussen die akademie en die

sakewêreld.

So was dit vir die Universiteit besonder verblydend om

in die Eerste Ekonomiese Ontwikkelingsprogram wat deur die Departement

van Beplanning gepubliseer is, te lees dat: "Dit word verwag dat die

jaarlikse korttenmyn ekonomiese vooruitskattings van die Buro vir

Ekonomiese Ondersoek te Stellenbosch Tn belangrike aanvullende rol sal

speel tot die ekonomiese ontwikkelingsprogram met betrekking tot beleids-
voering".

Afgesien van die navorsingsfunksie vervul die Buro nog Tn

ander funksie, naamlik die opleiding van ekonome. Hoewel dit vir die

Buro nie altyd aangenaam is om sy top-manne te verloor nie, het di~

wat die Buro verlaat het, reeds diep spore getrap in die ekonomiese
samelewing. Hier kan ons dink aan dr. J.C. du Plessis van die Reserwe-

bank, dr. Martin van den Berg, hoof van die Ekonomiese Ontwikkelingsprogram,

prof. F. van den Bogaerde, professor in Ekonomie aan die Universiteit

van Suid-Afrika en prof. C. Verburgh, professor in Vervoerekonomie aan

die Universiteit van Stellenbosch. Onlangs het die Buro fn brief van
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waardering van mnr. Haak ontvang waarin hy juis hierdie funksie van

opleiding wat die Buro uitoefen, beklemtoon - en dan die vertroue uit-

spreek dat die Buro dit ook in die toekoms sal doenl

4) Algemeen

(a) In Besondere woord van dank en waardering aan prof.

C.G.W. Schumann vir sy inisiatief, leiding en stukrag. Hy het die

kontinuïteit aan die Buro se werksaamhede gegee (21 jaar direkteur)

en op sy skouers het die verantwoordelikheid gerus.

(b) Dank aan die groepie van sakemanne wat op die Buro se

Advieskomitee dien en van hulle waardevolle tyd afstaan om die Buro se
navorsingsprogram te beplan.

(c) Dank aan die donateurs wat die Buro finansie~l steun.

(d) In Spesiale woord oor die akute tekort aan ekonome in

Suid-Afrika. Die funksie wat die Buro hier vervul deur sentralisasie.

Die resultate van die Buro se navorsingswerk is aan almal beskikbaar en

dit is dus nie nodig vir individuele sakeondernemings om die Buro se

navorsing te dupliseer nie. Hierin l~ die bestaansreg van die Buro.
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