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Ingevoerde motors neem SA oor
DAVID VAN ROOYEN    

Ingevoerde motors oorstroom tans die
Suid-Afrikaanse mark vir passasiers
heeltemal en sommige rolspelers is al so
bekommerd daaroor dat hulle wil hê die
regering moet maatreëls instel wat 'n
demper op invoer sal plaas.

Volgens die jongste kwartaallikse oorsig wat die Nasionale Vereniging van
Motorvervaardigers van Suid-Afrika (NAAMSA) vir die departement van handel en
nywerheid opstel, word geraam dat 197 000 ingevoerde motors vanjaar van die
hand gesit sal word.

Dit beteken dat 48% van alle nuwe motors ingevoer is, vergeleke met 38% 'n jaar
gelede en 'n skrale 28% in 2003.

Die verwagting is dat die aantal ingevoerde voertuie oor die volgende twee jaar op
die huidige vlak sal stabiliseer, hoewel die getal ingevoerde voertuie na verwagting
teen 2007 tot 225 000 eenhede sal toeneem.

Die motorbedryf gaan dus weer vanjaar 'n groot netto uitvoerder van buitelandse
valuta wees, ondanks grootskeepse uitvoer van motors en motoronderdele.
Verlede jaar, toe bykans 70 000 minder motors ingevoer is as vanjaar, was die
tekort op die motorbedryf se buitelandse handelsrekening reeds sowat R10
miljard.

Die skerp toename in ingevoerde voertuie is die gevolg van die regering se
aansporingsprogram vir die motorbedryf, waarvolgens die bedryf krediete met sy
uitvoer kan verdien om onderdele en motors sonder invoerbelasting in te voer.

Namate die uitvoer van motors, en veral onderdele toeneem, het die krediete vir
belastingverligting skerp toegeneem.

'n Peiling wat prof. Frank Flatters van die Queens-universiteit gedoen het, dui
daarop dat die regering reeds R55 miljard se invoerkrediete aan die motorbedryf
teruggegee het.

Mnr. Nico Vermeulen, uitvoerende direkteur van NAAMSA, sê die verhoogde invoer
is 'n natuurlike uitvloeisel van die aansporingsprogram en nie rede tot kommer nie.

Mnr. Roger Pitout, direkteur van die Nasionale Vereniging van
Onderdeelvervaardigers, dink anders. "Ons is diep bekommerd en het reeds sekere
voorstelle gedoen aan die konsultante wat die aansporingsprogram hersien."

Hy is bekommerd omdat die plaaslike bedryf vanjaar net 32 000 meer
passasiersmotors as verlede jaar gaan vervaardig, ondanks die ramings dat
verkope met sowat 83 000 gaan toeneem.

"Die vervaardigers maak te swaar op uitvoer staat en as iets met 'n groot
uitvoerprogram verkeerd loop, kan die plaaslike vervaardigers en
onderdeelverskaffers swaar kry."

Mnr. Brand Pretorius, uitvoerende hoof van die McCarthy-groep, sê egter
verbruikers word bevoordeel deur die verhoogde invoer, want hulle kan tans
tussen bykans 1 000 modelle van 47 vervaardigers kies.

Die strawwe mededinging van die ingevoerde fabrikate help ook om die pryse van
plaaslike vervaardigers onder beheer te hou, ondanks stygende kostedruk.
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