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  صنعت خودروسازي ایران: مطالعه موردي 

  1محمد ندیري
  پردیس فارابی دانشگاه تهران  مدیریت مالی استادیار

  نقی امیري علی
  پردیس فارابی دانشگاه تهران  مدیریت مالی استاد

  برزین جعفرتاش امیري 
 دانشجوي دکتري مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

  )2/9/98تاریخ پذیرش:  - 18/4/98(تاریخ دریافت:  
  چکیده

هاي متمادي، هنوز توانایی رقابت سالهاي دولتی در طول مندي از انواع حمایتصنعت خودروسازي ایران، علیرغم بهره
هاي حمایتی یا همان ي سیاستکارآمد سازهاي دولت در نیاورده است. تحلیل چالش به دستبا خودروسازان تراز اول دنیا را 

 تیریچهارچوب مد ادبیات صورت گرفته، مروربهمدیریت رانت در صنعت یادشده، مسئله اصلی این پژوهش است. با توجه 
سناد و با ذینفعان و همچنین بررسی  مصاحبه آوري اطالعات از طریقجمع .مسئله انتخاب شدپاسخ به  يبرا ياوسعهرانت ت ا
 یتیریمد یثباتیموجب ب یاسیس راتییتغ است،یدر سطح س در سه سطح سیاست، سیاستگذاري و صنعت انجام گرفت. مدارك

شرا شده و  صنعت  سب، همکار یالمللنیب طیدر  سازان ب با ينامنا ست. ب یالمللنیخودرو شکل مواجه کرده ا  یثباتیرا با م
شکالت ا صاد کالن هم بر م ستگذاري نیاقت سیا سطح  ست. در  ستیس ،صنعت افزوده ا چون  یلیبه دال یفعل یتیحما يهاا

شرطیقیب شخص، عدم یبازه زمان نییبودن، عدم تع دو شویق یادگیري و ...  دیجد يهاتیاز فعال تیحمام ستنددر ت . کارآمد نی
 ،یجهان يمحصوالت برندها دیتول ای یتوسعه برند ملّ دراهبر انیدر انتخاب م يصنعت خودروساز فیتکل نییعدم تع نیهمچن

ــرما ــنعت، توانمند هايگذارهیموجب عدم تمرکز در س ــطح ص ــت. در س ــده اس ــازمان يآورفن نییپا يش مانع جذب  یو س
ــودیمختلف م يهايآورفن ــاختار ماش ــنعت را فراهم کرده و از طرف د نهیطرف زمازیک یتیلک. س  گر،یدخالت دولت در ص

رانت  تیریمد لیبلوکه کرده اســت. در تحل ياچرخه يبه نام ســهامدار يادهیخودروســازان را در پد هیاز ســرما يادیزبخش 
ساز صنعت خودرو با کمک و هدا هیگفت که مراحل اول توانیم يصنعت خودرو سعه  شد و تو  یدولت اتفاق افتاده، ول تیر

ساز یفیو ک یکمّ يارتقا يبرا س يصنعت خودرو سه  تیریمد يهازمیمکان تر،دهیچیپ يهاتیفعال متو حرکت به  رانت در 
 .مند تحوالت جدي استازیسیاستگذاري و صنعت ن است،یسطح س

  .يصنعت خودروساز ،رانت تیریمدسیاست صنعتی،  واژگان کلیدي:

                                                            
 Email: M.nadiri@ut.ac.ir نویسنده مسئول  - 1
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  مقدمه
هاي حمایتی دولت از صنعت یا همان سیاست صنعتی موضوع جدیدي استناکارآمدي سی 

ها براي صنعتی کردن اقتصادشان از تالش دولت خوردهشکستي تجربه شماریبنبوده و تعداد 
در تاریخ وجود دارد. به گفته یکی از اقتصاددانان بانک جهانی، به ازاي هر کره، صد تجربه 

). در ایران Wade, 2012( "بندید؟ان را روي کدام شرط میوجود دارد، شما پولت خوردهشکست
دولت بوده  موردتوجهشدند، از ابتداي ایجاد هم بعضی صنایع که مهم و راهبردي محسوب می

اي و هاي دولتی برخوردار بودند. ایجاد انحصار موقت، حمایت تعرفهو از انواع و اقسام حمایت
است که در اختیار صنعت خودروسازي قرار گرفته تا  هاییکمک در تأمین مالی بعضی از رانت

به عنوان یک صنعت پیشران، اقتصاد کشور را به جلو بکشد. با این حال این صنعت در کشورمان 
حال سؤال  گونه که بایدوشاید پیشرفت کرده و خود را به رقباي جهانی نزدیک کند.نتوانسته آن

مایت از صنعت خودروسازي، این صنعت نتوانسته قرن حرغم بیش از نیماینجاست که چرا علی
اي در بین رقبا پیدا کند. در این پژوهش با اتکا به آراي حامیان پذیر شده و جایگاه شایستهرقابت

آوري یا توان آن را سیاست صنعتی، سیاست فنهاي حمایتی دولت از اقتصاد (که میسیاست
هاي حمایتی از صنعت دالیل ناکارآمدي سیاستمدیریت رانت نامید)، قصد داریم تا به تحلیل 

هاي حمایتی جایگزین خودروسازي کشور پرداخته تا درنهایت زمینه براي فکر کردن به سیاست
 که احتماًال عملکرد بهتري داشته باشند فراهم گردد.

  بیان مسئله
افزوده ارزش 7درصد مشاغل صنعتی و بیش از  5صنعت خودروسازي با تأمین بیش از 

تر، ها مهم). از این1394کند (مرکز آمار ایران، توجهی در صنعت کشور ایفا میصنعت، نقش قابل
سازي، نساجی، سازي، مجموعهنقشی است که این صنعت در زنجیره بزرگی از صنایع قطعه

تواند کند. یعنی به عنوان یک صنعت پیشران، در صورت رشد و توسعه میپلیمري و ... ایفا می
ها رو از دیرباز این صنعت مورد توجه دولتي از رشته صنایع مرتبط را نیز جلو ببرد. از اینبسیار

بوده است. در ایران هم از ابتداي ایجاد این صنعت تا به امروز، انواع رانت مانند رانت تعرفه، 
که چناننرانت انحصار، رانت تأمین مالی و ... در اختیار این صنعت قرار گرفته، امّا نتوانسته آ

به عنوان نمونه، در سطح جهانی صنعت خودروسازي  باید موجب پیشرفت این صنعت شود.
که صنعت خودروسازي کره جنوبی (کشوري که ایران همچنان حرفی براي گفتن ندارد. درحالی

ترین صادرکنندگان خودرو خودروسازي را آغاز کرده) رتبه ششم را در بین بزرگزمان با ایرانهم
  ).1396قرار دارد (وزارت صنعت، معدن و تجارت،  99کرده، ولی ایران در رده  کسب
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 روند ارزش صادرات خودرو سواري - 4جدول 
  2016  2015  2014  2013  2012  رتبه  کشور
  152  153  160  149  147  1  آلمان
  92  86  89  92  97  2  ژاپن

.  .  .  .  .  .  .  
  37  42  45  44  42  7  کره 

.  .  .  .  .  .  .  
  0,003  0,003  0,040  0,008  0,004  99  ایران

المللی، در جلب رضایت صنعت خودروسازي کشور، جدا از عدم موفقیت در بازارهاي بین
مشتریان داخلی هم موفق نبود. در گزارش رضایت مشتریان از کیفیت خودروهاي سواري همواره 

 ی(شرکت بازرسگیرند خودروهاي خارجی میخودروهاي تولید داخل امتیاز کمتري نسبت به 
  .)1396 ران،یو استاندارد ا تیفیک

  1396ماهه اول سال شش محصول هیاول تیفیاز ک انیمشتر تیرضا - 5 جدول
  رضایت مشتریان  کنندهشرکت عرضه  خودرو  ردیف  رده قیمت

  میلیون تومان 25کمتر از 
  658  سایپا  131سایپا   1
  654  سایپا  132سایپا   2
  625  سایپا  111سایپا   3

  میلیون تومان 50-25بین 

    خودروپارس  پارس تندر  1
    خودروپارس  90تندر   2
    خودروپارس  رنو ساندرو  3
. .  .  .  

  671  خودروایران  سورن توربو  32
  670  خودروایران  پژو پارس  33
  665  سایپا  تیبا  34
  662  سایپا  2تیبا  35

انداز روشن نسبت به آینده این صنعت، نشان تر از آن فقدان چشمپذیري و مهمعدم رقابت
دهد. در این پژوهش سعی شده با از ناکارآمدي نظام حمایتی فعلی صنعت خودروسازي می



     1398زمستان ،  4 ، شماره 5 رهپژوهشی سیاستگذاري عمومی، دو - فصلنامه علمی              214 

 

 

ي این کارآمد سازهاي حمایتی فعلی زمینه براي اصالح و تحلیل دالیل ناکارآمدي سیاست
  ردد.ها فراهم گسیاست

  هاي حمایت از تولیدچهارچوبی براي تحلیل سیاست
هاي حمایتی در این پژوهش از مفهوم مدیریت رانت براي تحلیل دالیل ناکارآمدي سیاست

توان در سه سطح بستر بر مدیریت رانت را می مؤثرشود. عوامل صنعت خودروسازي استفاده می
). در سطح Ngo, 2013بندي کرد (دستهسیاسی، ساختارهاي نهادي و ساختار بازار و صنعت 

بستر سیاسی، ساختارهاي نهادي و ساختار بازار و صنعت، دودسته اطالعات مورد نیاز است. 
هاي موجود که اطالعات مربوط به آن از طریق اول در خصوص نهادها، ساختارها و واقعیت

در ادبیات سیاست صنعتی آید. دسته دوم اطالعاتی است که رجوع به اسناد و مدارك به دست می
شود. ها یاد میها از آنبا عناوینی چون شکست بازار، شکست قرارداد، سرریزها و محدودیت

هرچند اگر در این موارد صرفًا از مدیر بنگاه سؤال شود احتماًال جواب دقیقی به دست نخواهد 
رو مطالعه . از اینهاي مختلف پراکنده است). چنین اطالعاتی در بین گروهKhan, 2015آمد (

تنها مدیر هاي مختلف مؤثر بر صنعت و نهمیدانی در مورد صنعت موردنظر، بایستی نظرات گروه
). در تصویر زیر، سه سطح تحلیل مدیریت رانت را Rodrik, 2009بنگاه را مدنظر قرار دهد (

 کنید.مشاهده می
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نیاز براي تحلیل مدیریت رانت،  آوري اطالعات موردفوق، براي جمع بنديبا توجه به دسته
شده در آوريمصاحبه با ذینفعان و بررسی اسناد و مدارك انجام شد. درنهایت از اطالعات جمع

منظور فهم چرایی عملکرد مدیریت رانت در صنعت اي، بهمدل تحلیل مدیریت رانت توسعه
اي که در این توسعهخودروسازي ایران استفاده شد. در شکل زیر، مدل تحلیلی مدیریت رانت 

شده نمایش داده پژوهش از آن براي تحلیل مدیریت رانت در صنعت خودروسازي استفاده
  شود.می

   

تعامل این عوامل 
انگیزه ها و فشارهایی را 
براي شرکت ها ایجاد و 
نتیجه رانت را تعیین 

.می کند

بستر سیاسی ایجاد ومدیریت رانت. 1

پیکربندي سیاسی و اقتصادي که

اقتصاد سیاسی کالن ایجاد و مدیریت  

.رانت را تشریح می کند

ساختار نهادي اختصاص . 2
و اجراي رانت

ساختارهاي سیاستی و 
تصمیم گیري ایجاد و 
اختصاص یک مشخص

سازمان صنعت. 3

 واکنش ساختار بازار و
سازمان درونی شرکت ها 

به انواع رانت

  .)Ngo, 2013( مدیریت رانتمؤثر بر  گرانیسه گروه باز - 2کل ش
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 )Ngo, 2013( يارانت توسعه تیریمد یلیمدل تحل - 4 جدول

گام اول: شناسایی 
انواع حمایت (رسمی 

  و غیررسمی)

ها و گام دوم: فرصت
هاي بالقوه بر انگیزه

هاي استخواسته از سی
  حمایتی

گام سوم: تحلیل بستر؛ عوامل 
مؤثر بر عملکرد سیاست 

  حمایتی

گام چهارم: ارزیابی 
نتایج سیاست 

  حمایتی

  شومپیتري
  یادگیري
  توزیعی

هاي نشات گرفته از انگیزه
اي هستند ها توسعهحمایت

  یا مخرب؟

.بستر سیاسی: فضاي سیاسی 1
مؤثر بر ایجاد رانت و مدیریت 

  آن
  

سازمانی و نهادي  .ساختار2
سازي تدوین و پیاده

  هاي حمایتیسیاست
  

.ساختار صنعت: ساختار 3
رقابت بازار، ساختار مالکیت 
  صنعت، توانمندي اولیه شرکت

ارزیابی نتیجه 
  حمایت

  
تحلیل اثرگذاري 
بستر بر عملکرد 
  سیاست حماتی

 سؤال پژوهش

موًال با توجه به نقش دولت صنعتی مع سیاستگذاريهاي مربوط به سؤال اصلی در پژوهش 
هاي شود. یکی از نقشدر رشد و توسعه صنعتی و چگونگی اجراي بهتر این نقش تدوین می

رو سؤال اصلی اصلی دولت در فرآیند توسعه صنعتی، توانمندي مدیریت رانت است. از این
هاي حمایتی صنعت خودروسازي از قرار زیر تدوین شد. پژوهش درباره تحلیل سیاست

عوامل بسیاري بر  "اي در صنعت خودروسازي ایران چیست؟هاي مدیریت رانت توسعهچالش"
کیفیت سیاست و اجراي آن تأثیرگذار است. عواملی مانند بستر سیاسی، ساختار بازار، کارآمدي 

آوري صنعت و ... بر ایجاد، مدیریت و نتیجه رانت مؤثر هستند. تمامی این بروکراسی، سطح فن
توان در سه سطح بستر سیاسی، ساختارهاي نهادي و ساختار بازار و صنعت می عوامل را

بندي، سه پرسش فرعی زیر براي درك ). با توجه به این دستهNgo, 2013بندي کرد (دسته
  شود:اي در صنعت خودروسازي طرح میهاي مدیریت رانت توسعهچالش
  مواجه است؟ ییهابا چه چالش رانیا یاسیرانت در بستر س تیریمد الف.
   مواجه است؟ ییهابا چه چالش رانیا يصنعت خودروساز يرانت در ساختار نهاد تیریمدب. 
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 مواجه است؟ ییهابا چه چالش رانیا يرانت در ساختار صنعت و بازار خودروساز تیریمدج. 
ر تنیده و مرتبط به هم هستند، عوامل مؤثر بپاسخ به سه سؤال فوق که تا حد زیادي درهم

ا تعیین رمدیریت رانت را مشخص کرده و تعامل این عوامل باهم درنهایت، نتیجه مدیریت رانت 
  کند.می

  شناسی پژوهشروش
هاي حمایتی در صنعت خودرو، از روش مطالعه موردي براي مطالعه براي تحلیل سیاست 
شده به سؤاالت  هاي ذینفع، سعیجانبه استفاده شد. با مطالعه میدانی و مصاحبه با گروههمه

هاي تأثیرگذار در این اصلی پژوهش در خصوص صنعت خودرو، نقش حمایتی دولت و نیروي
هاي رسمی و غیررسمی ارتباطی و نحوه تعامل زمینه پاسخ داده شود. در این بخش یافتن شبکه

 د. ها بوهاي حمایتی و انگیزه یادگیري محور مصاحبههاي ذینفع بر سیاستو تأثیرگذاري گروه

 قیسؤاالت و روش تحق - 5 جدول

ف
ردی

 

 منبع داده سؤاالت
ابزار گردآوري 

 اطالعات

 استراتژي
 تحقیق

روش 
 تحلیل

1 
رانت در بستر  تیریمد

با چه  رانیا یاسیس
 مواجه است؟ ییهاچالش

خبرگان صنعت، 
اسناد و مدارك 
سازمانی، منابع 

 ايکتابخانه

مصاحبه، منابع 
 اي،کتابخانه

مطالعه 
 موردي

تحلیل 
 تم

2 

رانت در ساختار  تیریمد
 يصنعت خودروساز ينهاد
 ییهابا چه چالش رانیا

 مواجه است

گروه خبرگان 
اسناد و  -صنعت، 

مدارك سازمانی، 
 ايمنابع کتابخانه

مصاحبه، منابع 
 اي،کتابخانه

مطالعه 
 موردي

تحلیل 
 تم

3  

رانت در ساختار  تیریمد
 يصنعت و بازار خودروساز

 ییهاه چالشبا چ رانیا
  ه است؟مواج

خبرگان صنعت، 
اسناد و مدارك 
سازمانی، منابع 

  ايکتابخانه

مصاحبه، منابع 
  اي،کتابخانه

مطالعه 
  موردي

تحلیل 
  تم
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 براي براي تحلیل متن مصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شد. تحلیل مضمون روشی

 براي فرایندي روش، این ت.اس هاي کیفیداده در موجود الگوهاي گزارش و تحلیل شناخت،

کند می تبدیل تفصیلی و غنی هاییداده به را متنوع و پراکنده هايداده و است متنی هايداده تحلیل
)Braun & Clarke, 2006هاي کیفی را ازاین که چندین بار داده). در تحلیل مضمون محقق پس

ترین غنا را در موضوع پژوهش ه بیشهاي کیفی را کمرور کرد و نسبت به آن تسلط پیدا کرد، داده
هاي کیفی ازآن پژوهشگر دادهکند. پسو یا در پاسخ به سؤاالت پژوهش دارد مشخص می

نماید. مرحله پایانی تحلیل مضمون به دست آوردن مضامین اصلی شده را کدگذاري میانتخاب
ري و آیند. (عابدي جعفاست. مضامین اصلی از ترکیب مضامین فرعی به دست می

 ).1390دیگران،

  موانع پیشرفت صنعت خودروسازي
هاي حمایتی، نیاز است که تر اشاره شد، براي تحلیل کارآمدي سیاستطور که پیشهمان

هاي حمایتی در آن شناخت خوبی از صنعت موردنظر و همچنین بستري که قرار است سیاست
ام و مطالعات صورت گرفته در اجرا گردد، به دست آید. براي این منظور، وراي آمار و ارق

اندرکاران و کارشناسان مرتبط رفته تا فهم بهتري از موانع پیش خصوص صنعت، به سراغ دست
ی سؤاالتبا  افتهیساختارصورت نیمه مصاحبه به روي صنعت خودروسازي کشور به دست آوریم.

اب و سیاست انجام گرفت. وسواس زیادي در انتخ سیاستگذاريدر سه سطح صنعت، 
از کیفیت باالیی برخوردار باشد. از همین  آمدهدستبهانجام گرفت تا اطالعات  شوندگانمصاحبه

هاي شوندگان، مدیران پیشین خودروسازان بزرگ کشور، افراد اثرگذار انجمنرو در میان مصاحبه
ز خورد. زمان مصاحبه، ابچشم می باسابقهسازي و کارشناسان دانشگاهی خودروسازي و قطعه
طور انجامیده و گاهی مصاحبه با یک فرد به جلسه دوم کشیده شد. در یک تا سه ساعت به

  کنید.  ) سمت افراد مصاحبه شونده را مشاهده می6جدول (

 شوندگانسمت و تعداد مصاحبه - 6ل جدو

  سمت
مدیران 

  خودروسازي
فعالین صنعت (خودروساز 

  ساز)و قطعه
کارکنان وزارت 

  صمت
کارشناسان 

  شگاهیدان
  مجموع

 13  3  2  5  3  تعداد

روي صنعت خودرو، به تحلیل تم از دو منبع اطالعاتی ادبیات منظور دستیابی به موانع پیشبه
هاي استخراجی با ها و مقوله. همه تممیپرداختنظري و مصاحبه با خبرگان صنعت خودروسازي 
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هاي ها و مقولهدین معنی که تم) ارائه شد؛ ب7هاي مصاحبه تجمیع و در قالب جدول (محوریت تم
هاي استخراجی از مطالعه ادبیات نظري ها و مقولهها محور قرار گرفته و تماستخراجی از مصاحبه
  به آن اضافه گردید. 

 ي استخراجی از منابع تحقیقهاو تمها مقوله - 7جدول 

  هامقوله  هاي استخراجیتم

  سطح بنگاه

  ضعف در طراحی 
  آوريفنتوانمندي پایین 

  هاي پیشرفته (موتور، گیربکس، اکسل)آوريضعف در فن
  ضعف نیروي انسانی، بخصوص در سطوح مدیریتی 

  توانمندي پایین سازمانی 
  توجهی به تحقیق و توسعه کم

  المللیضعف در همکاري بین
  ها پراکندگی جغرافیایی سراچه

  مدت نگاه کوتاه
  اي سهامداري چرخه

  مالکیتیساختار 
  یدولتسهامداري دولتی و شبه
  مداخالت دستوري

  استخدام سفارشی   موانع غیررسمی
  هاي غیررسمی مالیات

  سطح سیاستگذاري
 اهداف چندگانه و غیردقیق 

  هاتیناکارآمدي حما

  هاي جدید حمایت از فعالیتعدم
  سیاست صنعتی به عنوان سیاست اجتماعی 

  اسی و اجتماعی حمایت به دالیل سی
  عدم مشروط کردن حمایت 

  حمایت پراکنده 
  عدم تعیین راهبرد صنعت مونتاژ یا تولید 

  عدم در نظر گرفتن مقیاس  در راهبردضعف 
  مدت نگاه کوتاه
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  ازدیاد مجوز 
  مخرب سیاستگذاري

  گذاري دستوري قیمت
  حقوق و مزایاي پایین وزارت سمت 

 ضعف بروکراسی
  توان باطل کردن مجوز عدم 

  هاعدم اجرایی شدن برنامه
  المللی ضعف در همکاري بین

  سطح سیاست
  مدت نگاه کوتاه

  تحوالت سیاسی  هاگیريتغییرات مدیریتی و جهت
  تغییرات مدیریتی 

  تحریم مانع پیشرفت 
  تحریم عامل پیشرفت  المللشرایط بین

  المللی ضعف در همکاري بین
  مداخله سیاست در صنعت  فوذ سیاست در صنعت ن

  سرکوب نرخ ارز 
  تورم  مشکالت اقتصاد کالن

  هزینه باالي تأمین مالی 

  پردازیم.شده میهاي استخراجدر ادامه این بخش به تشریح مقوله

  سطح صنعت

 آوريتوانمندي پایین فن

اي هاي گستردهکشور، تالشدر دهه هفتاد، همراه با توسعه کمی و کیفی صنعت خودروسازي 
و ایپکو  1372آوري این صنعت هم آغاز شد. تأسیس مگاموتور در سال براي افزایش توان فن

خودرو) براي ورود به طراحی و تولید موتور، (شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران
د دانشکده مهندسی شوندگان که اساتیها بود. یکی از مصاحبهگیربکس و اکسل از نمونه این تالش

هاي خودروسازي را در کارنامه خود داشت، تأکید داشت که با خودرو که سابقه مشاور شرکت
هاي طراحی و تولید تواناهایی به دست آوردیم، ولی این توانایی اینکه ما در بعضی بخش

تقد خودرو، معوقت به یک مجموعه کامل مبدل نشد. از مدیران ارشد مرکز نوآوري ایرانهیچ
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هاي صورت گرفته بر اساس مهندسی معکوس و ساخت از روي بود که تا به امروز بیشتر تالش
نقشه بود. این موضوع باعث شد که کمتر بر توان طراحی تمرکز شود و در این حوزه ضعف 

  جدي وجود دارد.

  توانمندي پایین سازمانی
اي که قرار است است. توانمندي آوري، توانمندي پایین سازمانیتر از توانمندي پایین فنمهم

بکارگیري وفن فوت شرکتیاگر را به بهترین شکل بکار بگیرد.  3و ضمنی 2دانش صریح
ها و نیروي انسانی ماهر را بلد نباشد، خرید تجهیزات و استخدام متخصصان خبره هم آوريفن

، یعنی ضعف در ). این مسئلهKhan, 2019پذیري سازمان نخواهد کرد (کمک چندانی به رقابت
... در صنعت خودرو، مورد تأکید تی، لجستیک، بازاریابی، مذاکره وهاي مدیریحوزه

هاي مدیریتی جاییشوندگان بود. یکی از دالیل شکل نگرفتن توانمندي سازمانی، جابهمصاحبه
شود که هاي مدیریت است. این رویه مانع از این میهاي سفارشی بخصوص در ردهو استخدام

نش ضمنی ایجادشده در یک سازمان، به شکل دانش سازمانی تجمیع شده و در خدمت بهبود دا
خودرو معتقد بود که بنا عملکرد کل سازمان درآید. یکی از کارشناسان ارشد مرکز نوآوري ایران

بر مشاهداتش، اکثر کارشناسان مراکز تحقیقاتی سابقه کمی نسبت به خود مرکز داشتند که نشان 
داد. موضوعی که مورد تأکید یکی دیگر از باالي ریزش نیروي انسانی متخصص میاز نرخ 
هاي اقتصادي هاي سازمانی در بنگاهشوندگان هم بود. به باور خان، ضعف توانمنديمصاحبه

پذیري است که بایستی در هنگام موانع کسب رقابت ترینمهمکشورهاي در حال توسعه، یکی از 
               گذاريتی به آن توجه شود. چرا که با وجود این مانع، سرمایههاي حمایتدوین سیاست

در نیروي انسانی، تأمین مالی و خرید تجهیزات کمک چندانی به صنعت مربوطه نخواهد کرد 
)Khan, 2013 .(  

  ساختار مالکیتی
که برند هر دو خودروساز بزرگ کشور، از دو مشکل مهم در ساختار مالکیتی خود رنج می

ها داشته است. با اینکه بر روي کاغذ، سهم آن عملکردآثار مهمی بر نظام انگیزشی و کیفیت 
درصد است، امّا با  20دولت به واسطه سازمان گسترش و نوسازي در هر دو شرکت کمتر از 

در  تر است.توان متوجه شد که موضوع بسیار پیچیدهتر شدن در ساختار مالکیتی، میکمی دقیق
 ياقمار هايدرصد سهام متعلق به شرکت 25از  شیبخودرو در حال حاضر ایرانشرکت 

                                                            
2 - Implicit  
3 - Explicit 
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دولتی) است. در عمومی (شبه هايشرکت اریدر اخت زیدرصد سهام ن 30 حدودو  )رمجموعهی(ز
درصد  37) بوده و حدود رمجموعهی(ز ياقمار يهامتعلق به شرکت سهام 42شرکت سایپا، 

درواقع . )1397(شجاعی و اژدري،  است یردولتیغ یمومع يهاشرکت اریدر اخت زیسهام ن
اي ساختار ملکیت صنعت خودروسازي به دو عارضه سهامداري شبهه دولتی و سهامداري چرخه

  مبتال است.

  موانع غیررسمی
عالوه بر موانع و مشکالت فوق، یکسري عوامل غیررسمی هم وجود دارند که بر عملکرد 

ی که مطالعه و مستند کردن این موانع غیررسمی، کار آسانی صنعت تأثیرگذار است. از آنجای
و در فضاي عمومی هم تقریبًا  شدهمطرحها نیست، به چند نمونه اصلی که به دفعات در مصاحبه

اولین موضوع، مداخالت دستوري است که معموالً از مقامات  کنیم.شده هستند اشاره میشناخته
شود و از آنجایی که این مدیران خود دولتی هستند، ابالغ میباالي دولتی به مدیران خودروسازي 

شوندگان، در اکثر موارد توان مقاومت در برابر این دستورات را ندارند. به گفته یکی از مصاحبه
ده و ورشکسته را بخرند. هاي زیاناند که شرکتهاي خودروسازي را مجبور کردهگاهی شرکت

هاي شرکت شوندگان به فشار دولت براي فروش یکی از سایتدر نمونه جدیدتر یکی از مصاحبه
سایپا به رنو اشاره کرد که معتقد بود، مقاومت مدیر سایپا در برابر این خواسته منجر به برکناري 

... را نیز هاي تولیدي در ونزوئال، بالروس وخودرو به ایجاد کارخانهاو شد. بعضی تصمیم ایران
استخدام سفارشی، یکی دیگر از مشکالت غیررسمی صنعت  انند.دنتیجه همین مداخالت می

دار در این شوندگان، این موضوع یک معضل ریشهخودروسازي است. بنا به گفته اکثر مصاحبه
خودرو در مصاحبه اشاره کرد که دوره مدیریتی خود، صنعت است. یکی از مدیران سابق ایران

ان مجلس از ابتدا تا آن روز را از بایگانی خارج کند هاي سفارش استخدام نمایندگسعی کرد نامه
هاي دیگر نام بسیاري ها بالغ بر هفت هزار نامه شد. در همین مصاحبه و مصاحبهکه جمع نامه

کردند. موضوعی در گزارش هاي مدیریتی آدم معرفی میاز نهادها آمده که حتی براي پست
)، به این شکل مورد 1391(مصوب آبان  رکشو يخودروساز عیو تفحص از عملکرد صنا قیتحق

فشار تحت یانیم رانیمدیره و مدها در سطوح هیئتغالب عزل و نصب... "تأکید قرار گرفته است:
کنندگان بزرگ صورت تأمین یبرخ یحت ایو  یاسیارشد س رانیاز مد یخاص برخ تیحما ایو 
به کیفیت نیروي انسانی بنگاه ضربه تنها . استخدام سفارشی افراد در سطوح مختلف نه"ردیپذیم

کند. در پایان بایستی دار میکش را نیز خدشهزند، بلکه روحیه کارکنان شایسته و زحمتمی
  ارتباط به دولتی بودن صنعت خودروسازي کشور دانست.توان این عارضه را بیاشاره کرد که نمی
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  سیاستگذاري سطح

  هاناکارآمدي حمایت
هاي گذاري در تحقیق و توسعه)، حمایتهاي جدید (مانند سرمایهتحمایت از فعالیعدم

)، حمایت به دالیل اجتماعی 94پراکنده و مقطعی (مانند اختصاص وام خرید خودرو در سال 
(باهدف حمایت از اشتغال) و درنهایت مشروط نکردن حمایت (براي مثال به داخلی سازي یا 

صورت حمایت هاي فعلی را که عمدتاً بهدي حمایتصادرات) ازجمله عواملی است که ناکارآم
اي شوندگان معتقد بودند که حمایت تعرفهاي بوده، در پی داشته است. عموم مصاحبهتعرفه

منظور کسب درآمد دولت و حفظ سطح اي داشته باشد، بهدولت، بیشتر از اینکه اهداف توسعه
ل دولت با خودروسازان، مالحظات سیاسی دیگر در نحوه تعامعبارتاشتغال این صنعت است. به

اي، بین کند. همچنین بایستی در نظر داشت که رانت حمایت تعرفهو اجتماعی نقش اصلی را می
شود. در طور مساوي تقسیم میهمه تولیدکنندگان داخلی با هر سطحی از تالش و عملکرد به

ها خصوص اینکه پس از سالآید، باي براي تالش مضاعف به وجود نمیچنین حالتی انگیزه
توانند اي میاند که هیچ تنبیهی در کار نبوده و با اتکا به حمایت تعرفهخودروسازان متوجه شده

زندگی راحتی داشته باشند. این درجه اطمینان از همیشگی بودن حمایت فارغ از عملکرد 
 يادیز"دنیا به نظریه  ها که در خودروسازان احتماًال ریشه در دو عامل دارد. یکی بزرگی آن

معروف است. دومی به ارتباط نزدیک و گسترده خودروسازان و دولت  "4ورشکستن يبزرگ برا
گري خودروسازان شده است. مجموع عوامل ذکرشده گردد که منجر به توان باالي البیبازمی

 هاي فعلی شده است. منجر به ناکارآمدي سیاست

  ضعف راهبرد
کند، تعیین توجه میبررسی اسناد راهبردي صنعت خودرو جلب ترین موردي که درمهم

صنعت خودرو  يهااستیسند اهداف و ساهداف بلندپروازانه و چندگانه است. براي مثال در 
که با تغییرات ناچیزي در بخش خودرو برنامه راهبردي وزارت صنعت،  1404 رانیدر افق ا

ن خودرو که یک میلیون آن براي صادرات باشد، معدن و تعاون هم آمده؛ تولید حداقل سه میلیو
شده این برنامه است که به نظر میلیارد دالر از اهداف تعیین 6عالوه صادرات قطعات به ارزش به

به گفته بعضی از این  شونده، اهدافی بلندپروازانه و غیرواقعی است.اکثر کارشناسان مصاحبه
ند، بسیاري از اهداف بلندپروازانه از باال ابالغ افراد، که در تدوین سند مذکور مشارکت داشت

                                                            
4 - Too Big to Fail 
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اي جز پذیرش آن نبود. در زمان تدوین این سند، ظرفیت تولید خودرو در کشور شد و چارهمی
شده، بایستی نزدیک به یک و نیم میلیون در سال بود که براي رسیدن به اهداف در نظر گرفته

گرفت. همچنین اهداف صادراتی در نظر میگذاري براي دو برابر شدن ظرفیت صورت سرمایه
رسد. هاي موجود بلندپروازانه به نظر میشده، با توجه به توان صنعت خودروسازي و رویهگرفته

بار این سند مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به شرایط جالب اینکه قرار بود هر پنج سال یک
د به زیر یک میلیون دستگاه، همچنان اهداف ها و کاهش تولیاصالح شود، ولی با شروع تحریم
تر در این سند، مشخص نکردن راهبرد کلی صنعت نکته مهم این سند بدون تغییر مانده است.

کشور است. به این معنی که در سند، تصریح نشده که صنعت خودروسازي، قرار است که هاب 
رسد در سند رویکردي ل کند. به نظر میالمللی شود یا توسعه برند ملّی را دنبامونتاژ برندهاي بین
 %50شود که حداقل شده است. در بند دوم بخش اول از همین سند، عنوان میمیانه در نظر گرفته

از خودروهاي سبک ساخت داخل با برند داخلی تولید شوند. در پاورقی توضیحی این بند 
دي خودروسازان داخلی و برند درصد، شامل برند مستقل محصوالت تولیخوانیم که این پنجاهمی

مشترك (خودروسازان داخلی و خارجی) و برند داخلی بر روي محصول خودروساز خارجی 
آور است که شود. این راهبردهاي چندگانه براي مونتاژ و توسعه برند داخلی در شرایطی ابهاممی

توسعه برند داخلی با  شونده، باهم تناقض هم دارند. براي مثال برايبه گفته کارشناسان مصاحبه
هاي سربار طراحی پلتفرم سرشکن شود و پلتفرم اختصاصی، نیاز به بازار بزرگی است تا هزینه

  المللی تناقض دارد.درصد بازار به مونتاژ برندهاي بیناین رویکرد با اختصاص پنجاه

 هاي مخرب رویه

اي سازي ضد توسعهت خودروهاي موجود در صنعبه باور بعضی کارشناسان، بعضی رویه
ترین موضوع، بحث تعداد باالي پروانه اند. اولین و شاید مهمبوده و موجب زیان این صنعت شده

برداري است که اقتصاد مقیاس را زیر سؤال برده است. در جدول زیر، مقایسه تعداد بهره
  کنید.خودروسازان در چند کشور و تعداد تولید خودرو را مشاهده می

  )1392اتاق ایران، -عداد خودروسازان و تولید کشورها (کمیسیون اقتصاد کالنت - 8جدول 
 ژاپن ترکیه ایران

کره 
 جنوبی

  کشور فرانسه چین مالزي

38 15 11 5 4 53 8 
تعداد 

  خودروسازان
  تیراژ تولید 2227374 18264867 567715 4271941 9625940 1094557 1599454
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خودروسازي ده شده، تنها کشوري که بیش از کشور ایران ) نشان دا8طور که در جدول (همان
) است. وجود 182648675خودروساز و البته تولید تقریباً ده برابري ( 53دارد، کشور چین با 

کند که چه ي این سؤال را ایجاد میراقتصادیغ دیتولهاي با مقیاس تعداد زیادي از خودروسازي
دهد در چنین مقیاسی تولید چه ساختار نهادي اجازه می منافعی در داشتن پروانه تولید است یا

صرفه باشد. نکته مهم دیگر این است که با این مقیاس تولید، امکان داخلی سازي وجود نداشته به
و مونتاژ آن هستند. البته این مشکل،  CKDها صرفاً مشغول به واردات و بسیاري از این کارخانه

پروانه (در نظر گرفتن صرفه مقیاس، شرط داخلی سازي و یعنی عدم قاعده گذاري در صدور 
گذاري) تنها در صنعت خودروسازي مصداق ندارد. براي مثال در صنعت فوالد حداقل سرمایه

میلیون تن در  38,6واحد تولیدي با ظرفیت  12واحد تولیدي فعّال در بخش خصوصی و  116
 52,3شرکت، ظرفیت تولید  3بی، تنها با که کشور کره جنوسال مشغول فعّالت هستند. درصورتی

گذاري دستوري خودرو در ). رویه دیگر، قیمت1391میلیون تن در سال را دارا است (بحرینیان، 
هاي کشور است. با عدم افزایش قیمت خودرو، به مقدار تورم سالیانه، بخصوص هنگام شوك

گذاري است. مسئله قیمت تورمی و ارزي، این موضوع باعث زیان گسترده صنعت خودرو شده
دولتی از دهه چهل در محصوالتی که جنبه انحصاري داشتند وجود داشت. ولی در آن زمان 

اي که در آمار و ارقام شد، حاشیه سود کافی براي تولیدکننده مدنظر قرار گیرد. رویهسعی می
ین اعتقادند که درستی رعایت نشده است. اکثر کارشناسان بر اکنید که بهپیش رو مشاهده می

 بزرگ یکشور را گرفته، سهم يخودروساز رهیزنج بانیهاست گرکه سال يدستور يگذارمتیق

در نمودار زیر، مقایسه  کرده است. فایخودروسازان ا یتومان اردیلیهزار م 14انباشته  انیدر ز
 بینید.را می 1396تا  1376قیمت خودرو با شاخص ساخت (صنعت) از سال 

 

 

 

 

 

                                                            
  ت. رسیده اس 27809196، تولید خودروهاي سبک و سنگین در چین به عدد بی سابقه 2018طبق آمار سال  - 5
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  مقایسه شاخص قیمت خودروي سواري با شاخص ساخت (صنعت) - 2شکل 

  .)1398(انجمن خودروسازي،  1396تا  1376هاي طی سال 

کنید، قیمت تولیدکننده فاصله زیادي از قیمت خودرو طور که در نمودار مشاهده میهمان
ر بخش صنعت با ) در طی بیست سال، بهاي ساخت د9طور که در جدول (گرفته است. همان

تنها  %6,3برابر شده، امّا قیمت خودرو با متوسط رشد ساالنه  18,9، %15,8متوسط رشد ساالنه 
  برابر شده است. 3,34

  )1398مقایسه رشد شاخص بهاي ساخت (صنعت) و قیمت خودرو (انجمن خودروسازي،  - 9جدول 
  متوسط رشد ساالنه  ساله 20رشد   شاخص

  %15,8  برابر 18,9  بهاي ساخت (صنعت)
  %6,2  برابر 3,34  قیمت خودرو
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گذاري دستوري، مشکالتی را براي صنعت ازاندازه پروانه و قیمتدرست است که صدور بیش
ها هاي پشتیبان این رویهتوان به استداللحال نمیخودروسازي کشور ایجاد کرده است. امّا درعین

 توجه بود.بی

  ضعف بوروکراتیک
شورهاي در حال توسعه پدیده عجیبی نیست. معموًال این کشورها ضعف بروکراسی در ک

فاقد نیروي انسانی شایسته و بروکراسی سریع و کارآمد هستند. این گزاره در مورد کشور ایران 
هاي خصوص براي صنعت خودرو که رابطه نزدیکی با دستگاهکند. بهوبیش صدق میهم کم

تنهایی جلوي پیشرفت صنعت را بگیرد. ولی پیش از تواند بهاداري دارد، ضعف بروکراسی می
ورود به موضوع رابطه بروکراسی و صنعت خودرو جا دارد تا نگاهی به وضعیت عمومی 

  المللی داشته باشیم.هاي بینبنديبروکراسی در ایران در رتبه

 ).World Bank, 2017( 2017-1998نمودار مقایسه شاخص کارآمدي دولت  - 3شکل 

کنید، ادراك کارآمدي دولت در ایران، با اینکه از ر که در نمودار فوق مشاهده میطوهمان
اي مانند چین و ترکیه توسعهبهبودیافته، امّا همچنان در مقایسه با کشورهاي درحال 2007سال 

توان به شاخص سهولت المللی میهاي بینازجمله دیگر ارزیابی شرایط نامطلوبی دارد.

-0.48 -0.47
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شود. این ارزیابی که بیشتر متمرکز کرد که هرساله توسط بانک جهانی تهیه میوکار اشاره کسب
  شود.وکار است، بر ده محور تدوین میبرنهادهاي مرتبط با کسب

  وکار ایران در مقایسه با ترکیه، چین و کره جنوبیرتبه سهولت انجام کسب - 10جدول  
 )World Bank, 2017( 

  بیکره جنو  چین  ترکیه  ایران  کشور
  5  46 43  128  وکارسهولت انجام کسب

  11  28  78  173  وکارشروع کسب
  10  121  59  86  وسازسهولت ساخت
  2  14  60  108  گرفتن برق
  40  27  39  90  ثبت اموال

  60  73  32  99  دریافت اعتبار
  23  64  26  173  گذاران اقلیتحمایت از سرمایه

  24  114  80  149  پرداخت مالیات
  33  65  42  121  المللتجارت بین

  19  6  2  89 اجراي قراردادها
  109 61  11  131 وفصل اعسارحل

) نشان داده شده، رتبه ایران در هیچکدام از محورهاي دهگانه 10طور که در جدول (همان 
ترین نتایج ضعف بروکراسی که بر توسعه بخش نیست. یکی از مهموکار رضایتسهولت کسب

  توانمندي تدوین و اجراي برنامه و راهبردهاي کارآمد است. صنعت خودرو نقش داشته، عدم 

 سطح سیاست

  تحوالت مدیریتی
ها به آن اشاره شد، کرات در مصاحبهترین مشکالتی که بهدر سطح سیاسی، یکی از مهم

شود. این تحوالت بخصوص با ها هم منجر میتحوالت مدیریتی بود که معموًال به تغییر رویه
هاي پیشین به فراموشی تر شده و با تغییر مدیران، بسیاري از برنامهسیار پررنگها بتغییر دولت
ها نیز نشان شود. عالوه بر تغییرات مدیریتی، تحوالت مداوم ساختاري در وزارتخانهسپرده می

دهد. در جدول زیر تغییرات وزارتخانه متولی صنعت در از مشخص نبودن نگاه حکمرانی می
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بار ادغام و تفکیک روي داد.  12تنهایی کنید. در بخش مربوط به صنعت بهیکشور را مشاهده م
 هاي تفکیک دوباره وزارت صنعت، معدن و تعاون به دو وزارتخانههمچنین این روزها زمزمه

 رسد.وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت به گوش می

1285وزارت تجارت   

1302وزارت فواید عامه   

1308وزارت طرق و شروارع  1308وزارت اقتصاد مّلی    

1316وزارت صنایع و معادن  1316وزارت تجارت    

غییر نامت-و هنر وزارت پیشه  وزارت بازرگانی=تغییر نام 

1320وزارت بازرگانی و پیشه و هنر   

1326وزارت اقتصاد مّلی   

1324وزارت صنایع و معادن  1324وزارت بازرگانی    

ر دتصویب قانون -1341وزارت اقتصاد 

1352وزارت اقتصاد و امور دارایی  1352وزارت صنایع و معادن   1352رگانی وزارت باز   

1360معادن و فلزات  1360وزارت صنایع    

1361وزارت صنایع سنگین  1361وزارت صنایع    

1373وزارت صنایع   

1379وزارت صنایع و معادن   

 1390وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 .)1396نمودار تغییرات ساختاري وزارت صنعت (یعقوبی،  - 4شکل 
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واره در حال تغییر و تحول کنید، ساختار بروکراسی صنعتی کشور همطور که مشاهده میهمان
تر شدن توان به عّلت تحوالت اقتصاد و پیچیدهبوده است. بخشی از این تغییرات را البته می

ازاندازه، بخصوص در سه دهه اخیر که عمومًا مناسبات اقتصادي توجیه کرد، اّما تغییرات بیش
نوع سردرگمی و  گرفته، نشان از یکحول محور تفکیک و ادغام بخش صنعت و تجارت شکل

دهد. عالوه بر تغییرات ساختاري، حضور وزیران این فقدان راهبرد مشخص اقتصادي می
وزارتخانه نیز از ثبات کافی برخوردار نبود. به تبع آن سازمان گسترش و نوسازي و دو بنگاه 

 خودرو و سایپا هم تحوالت مدیریتی متعدد را تجربه کردند. تعدادخودروسازي بزرگ ایران
مدیران وزارت صنعت، سازمان گسترش و دو شرکت بزرگ خودروسازي و متوسط مدیریت 

  کنید.) مشاهده می11ها را در جدول (آن

 تغییرات مدیریتی (استخراج توسط نگارنده)  - 11جدول 

  سازمان یا شرکت
وزارت صمت 

  )79(از سال 
سازمان گسترش و نوسازي 

  )46(از سال 
خودرو شرکت ایران
  )57 (از سال

شرکت سایپا 
  )60(از سال 

  12  10  21  7  تعداد مدیران تا به امروز
  سال 4کمتر از   سال 4کمتر از   2,2  2,7  متوسط مدیریت

  المللوضعیت بین
ها، همواره عاملی تأثیرگذار در المللی کشورمان، بخصوص مسئله تحریمشرایط خاص بین

روج آمریکا از برجام، صنعت خودرو عملکرد صنعت خودرو بوده است. جالب اینکه پس از خ
توان در تیراژ ها را میترین تأثیر فوري تحریمایران از اولین صنایعی بود که تحریم شد. مهم

ها تیراژ ) نشان داده شده، تحریم5طور که در نمودار (تولید خودروسازان مشاهده کرد. همان
د که این کاهش تیراژ معموًال با شیب دهند. البته بایستی اشاره کرشدت کاهش میتولید را به

سازان شود. احتماالً به این دلیل که خودروسازان و قطعهنسبتاً مناسبی در طی چند سال جبران می
  کنند.هاي جایگزینی براي تأمین قطعات مورد نیاز خود پیدا میراه
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  ).1397دن و تجارت، (وزارت صنعت، معنمودار مقایسه ظرفیت و تولید صنعت خودروسازي  - 5شکل 

ن خارجی خودروسازان از کشور است. در هر دو باري ها، بر خروج همکاراتأثیر دیگر تحریم
هاي خودروسازي مطرح کشور را ترك کردند. در ها شدت گرفت، تقریبًا تمام شرکتکه تحریم

کشور را ترك توان به شرکت پژو و رنو اشاره کرد که با خروج آمریکا از برجام، آخرین مورد می
آوري و پیوندهاي استراتژیک هم اثرگذار کردند. این موضوع عالوه بر تیراژ، در مسئله انتقال فن

شد که این شرکت درآمد ها مانع از این میاست. براي مثال در مورد شرکت رنو پارس، تحریم
ل ارزهاي آسانی از کشور خارج کند. موضوعی که به علت کاهش ارز ریال در مقابخود را به

با وجود این آثار منفی، ولی بایستی به آثار  شد.خارجی، براي این شرکت بسیار گران تمام می
ها در جهت داخلی سازي شوندگان، بیشتر تالشها هم اشاره کرد. به باور مصاحبهمثبت تحریم
بود. یکی گریبان بهآوري در دورانی رخ داد که کشور با کمبود ارز و تحریم دستو ارتقاي فن

شوندگان که در فرآیند داخلی سازي یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور از مصاحبه
ها، این اند، در صورت رفع تحریممشارکت دارد، عنوان کرده که خود مسئول شرکت گفته

شده و قطعات را از طریق واردات تأمین خواهیم کرد. در کل هاي داخلی سازي متوقفپروژه
ناهاي ارزي شاید بتواند در مراحل اولیه داخلی سازي و توسعه صنعت مفید باشد، تحریم و تنگ
حال نخواهد چنان کمکتر شدن قطعات و فرآیندهاي تولید، توفیق اجباري تحریم آنامّا با پیچیده

  بود.
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  مداخله سیاست در صنعت
تلف به آن اشاره شده به طرق مخهاي انجامیکی از موضوعاتی که تقریبًا در تمامی مصاحبه

شد، دخالت سیاسیون در صنعت خودرو بود. هرچند به علت دولتی بودن و همچنین بزرگی این 
هاي این ها خیلی دور از انتظار نیست. با این حال فهم شدت و روشصنعت وجود این دخالت

ن را گذاران بسیار مهم است. یکی از مواردي که همواره مداخله سیاسیوها براي سیاستدخالت
هاي سفارشی و مداخله خارجی است. استخدامهاي در پی داشته، هنگام بستن قرارداد با طرف

ها نیز از دیگر مصادیق مداخله سیاست در کار بنگاه است. البته بایستی اشاره در جایابی کارخانه
کرد که موافقت خودروسازان در خصوص جایابی خطوط تولید، همیشه به علّت البی نبوده و 

شد. عزل و نصب ها پیشنهاد میهاي جذابی مانند زمین و معافیت مالیاتی به آنگاهی مشوق
فروش خودرو نیز معموال با هاي خودروسازي و همچنین مسائل مربوط به پیشمدیران بنگاه

گیرد. تمام این موارد، نشان از دخالت گسترده سیاست در صنعت دخالت سیاسی صورت می
و در تدوین و اجراي هرگونه سیاست صنعتی و حمایتی این مسئله بایستی دهد خودروسازي می
  مدنظر قرار گیرد.

  مشکالت اقتصاد کالن
هاي اقتصاد کالن کشور است. بعضی از موانع رشد صنعت خودروسازي، مربوط به شاخص

صادي وبیش در پنج دهه گذشته ادامه داشته و بستر چندان مناسبی براي فعالین اقتشرایطی که کم
هاي کالن آسیب ثباتی شاخصفراهم نکرده است. صنعت خودرو هم بمانند دیگر صنایع، از بی

قرن گذشته هاي پایدار اقتصاد ایران در نیمجدي دیده است. تورم باال به عنوان یکی از ویژگی
 سکیرپر بینی، شرایط اقتصادي را پیشهاي غیرقابلشود. تورم باال و گاهی با نوسانشناخته می

تأمین مالی  نظامبهدهد. از طرفی تورم باال، منجر ریزي در اقتصاد را کاهش میکرده و افق برنامه
هزینه تأمین مالی صنعت را بسیار  عمالً هایی باالتر از نرخ تورم، ها با دادن وامشود. بانکگران می

تمام شده  متیدر ق یمالتأمین  نهیسهم هز"انجمن خودروسازان  ریدباند. به گفته افزایش داده
هاي ارزي دولت سیاست ).1394(قربانی،  "ستدرصد ا 30تا  25طور متوسط کشور به عیصنا

و بخصوص سرکوب نرخ ارز، از دیگر مشکالت صنعت خودروسازي است. با عدم افزایش نرخ 
شود. ارز همپاي نرخ تورم، واردات داراي مزیت شده و رقابت براي تولیدکننده داخلی سخت می

 داشتننگهها هم اشاره شد که یکی از دالیل تمایل به واردات قطعه از چین، پایین در مصاحبه
نرخ ارز بود. در دهه هشتاد و نود، با افزایش درآمدهاي دالري شرایط تغییر کرد. مقایسه نرخ 

 کنید.) مشاهده می6در شکل ( 98تا  78دالر رسمی و آزاد را از سال 
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 .)1398(بانک مرکزي،  1398تا  1378نرخ دالر رسمی و بازار از سال  نمودار - 6شکل 

و دوره اول دولت آقاي  نژادياحمدکنید در دوره اول دولت آقاي طور که مشاهده میهمان
روحانی، نرخ دالر در بازار آزاد به دالیل گوناگون، همپاي تورم رشد نداشت. این پدیده که به 

شود، واردات ارزان تمام شده و محصول تولیدکننده یند موجب میگوآن سرکوب نرخ ارز هم می
سازان، سرکوب نرخ ارز انگیزه خودروسازان و همچنین داخلی گران تمام شود. به گفته قطعه

ی بودن نرخ ارز و همچنین عدم دونرخدهد. درنهایت، سازان به واردات را افزایش میقطعه
هاي ارزي کشور است و خارج، دو ضعف اصلی سیاستتعدیل نرخ ارز با توجه به تورم داخل 

  که صنعت خودروسازي را تحت تأثیر قرار داده است.

  هاي حمایتیهاي آن بر کارآمدي سیاستبندي موانع و داللتجمع
شوندگان، تصویر جامعی از بستري که در بخش قبلی سعی شد تا بر اساس نظرات مصاحبه

ند و موانعی که بر سر راه توسعه این صنعت است به کصنعت خودروسازي در آن فعّالت می
تر اشاره شد عوامل مؤثر بر صنعت خودروسازي در سه سطح طور که پیشدست آید. همان

آوري و در سطح صنعت، توانمندي پایین فن بندي شدند.و سیاسی دسته سیاستگذاريصنعت، 
گذار صنعتی قرار ظر سیاستسازمانی دو ویژگی صنعت خودروسازي کشور است که بایستی مدن

براي انتقال دانش نیاز  اً یثانشده نبایستی خیلی بلندپروازانه باشد، گیرد. یکی اینکه اهداف تعیین
هاي صنعت به تالش بسیار بیشتري بوده و احتمال عدم موفقیت بیشتر است. از دیگر ویژگی

. نقش پررنگ دولت و خودروسازي، ساختار مالکیتی پیچیده دو خودروساز بزرگ کشور است
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ها نشان از اي بنگاهنهادهاي عمومی در ساختار مالکیتی و مدیریتی، همراه با سهامداري چرخه
مدنظر قرار گیرد.  سیاستگذاريدهد که بایستی در هر نوع صنعت می-روابط پیچیده دولت

ارشی و درنهایت موانع غیررسمی، مانند مداخالت دولتی، فشار براي جذب نیروي انسانی سف
 سیاستگذاريهاي این صنعت هست که هنگام هاي غیررسمی، بخشی از واقعیتهمچنین هزینه

صنعتی بایستی مدنظر قرار گیرد. همچنین بایستی توجه کرد که این صنعت در یک بازار نیمه 
، در درجه اول با سیاستگذاريدر سطح  کند.المللی فعّالت میانحصاري با روابط محدود بین

اي است مواجه هستیم. عدم ترین آن حمایت تعرفههاي حمایتی که مهممدي سیاستناکارآ
ها و استفاده از ابزارهاي تعریف دقیق اهداف حمایت، مشروط نکردن حمایت به عملکرد بنگاه

هاي حمایتی ترین دالیل ناکارآمدي سیاستسیاست صنعتی به عنوان سیاست اجتماعی از اصلی
نشده، به اقتصاد مقیاس در صدور دقت تعریفبه سیاستگذاريستگاه هست. همچنین راهبرد د

ازاندازه و هاي موجود مانند مجوز دهی بیشها و رویهشود. بعضی سیاستمجوز توجه نمی
گذاري دستوري مشکالتی را براي این صنعت به وجود آورده است. درنهایت هم ضعف قیمت

از معیارهاي مهمی است که بایستی مدنظر و اجرا، یکی  سیاستگذاريدستگاه اداري در 
در سطح سیاست، تحوالت سیاسی که منجر به تغییرات مدیریتی  گذار صنعتی قرار گیرد.سیاست

مدت را به ارمغان آورده است. از آنجایی که تغییر و تحوالت در شود، افق دید کوتاهگسترده می
دهد. شدت کاهش میبلندمدت را به ریزيهاي مدیریتی بسیار سریع است، امکان برنامهپست

بینی شود. تورم پیشازپیش، غیرقابلثباتی اقتصاد کالن، باعث شده آینده بیشهمچنین بی
هاي ارزي نامناسب، شرایط را براي افسارگسیخته و هزینه باالي تأمین مالی همراه با سیاست

در صنعت بسیار گسترده هاي اقتصادي بسیار سخت کرده است. از طرفی نفوذ سیاست فعالیت
درصد است  14است. تا آنجا که برکناري مدیر شرکت خودروسازي که در ظاهر سهام دولت 

شود. روابط نزدیک و گسترده این صنعت با دولت و مداخله توسط سخنگوي دولت اعالم می
ر نهادهاي مختلف دولتی و عمومی، یکی از معضالت اصلی این صنعت است. در انتها، بایستی د

توان صنعت خودروسازي کشور را بدون در نظر گرفتن مشکالت کشور ایران نظر داشت که نمی
در انتها بایستی اشاره کرد که بعضی  ها تحلیل کرد.الملل، بخصوص مسئله تحریمدر فضاي بین

از موارد یاد شده، مختص یک سطح نبوده و ویژگی مشترك دو یا هر سه سطح تحلیل است. 
  ) ترسیم شده است.7ر بستر و روابط عوامل ذکرشده، شکل (براي درك بهت
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  .مجموعه عوامل تأثیرگذار بر مدیریت رانت در صنعت خودروسازي - 7شکل 
  

  هاي حمایتی موجود با توجه به بسترتحلیل کارآمدي سیاست
ترین سیاست حمایتی دولت از صنعت خودروسازي ایران است. وضع تعرفه واردات مهم

با محدود کردن توان خودروسازان خارجی، حاشیه امنی براي رشد صنعت این رانت 
خودروسازي داخل فراهم کرد. صنعت خودروسازي هم در این چند دهه از این رانت براي رشد 

پذیري و نزدیک کمّی و کیفی خود استفاده کرده است. هرچند این رانت منجر به کسب رقابت
وسازان پیشروي جهانی نشد. در درجه اول بایستی شدن صنایع خودروسازي کشور، به خودر

هاي صنعت، فارغ از اینکه چه عملکردي دارند اي به تمام بنگاهتوجه کرد که رانت حمایت تعرفه
مدت پوشی از منافع کوتاهرو بعید است که بنگاهی انگیزه الزم براي چشمگیرد. از اینتعلق می
آوري پیدا کند. نکته دیگر در مورد سیاست زمانی و فنگذاري براي ایجاد توانمندي ساو سرمایه

طورجدي در نظر وقت یک بازه مشخص براي کاهش تدریجی آن بهاي این است که هیچتعرفه
، خودروسازان 89گرفته نشد. هر از گاهی هم که قرار بود چنین اتفاقی رخ دهد مانند ابتداي سال 

شده تعدد دفعاتی که جلوي کاهش تعرفه واردات گرفتهتوانستند با البی خود جلوي آن را بگیرند. 
این ایده را به فعالین صنعت خودرو داده که حداقل تا زمانی که توان رقابت با خودروسازان 

 یتیساختار مالک

 ضعف راهبرد

 یررسمیموانع غ

 ها يریو جهتگ یتیریمد راتییتغ

 جویی سیاستمداخله

 ايدگاه غیرتوسعهدی

 المللنیب طیشرا
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اي ادامه پیدا خواهد کرد. این نکته هم خود مانع از تالش اند، حمایت تعرفهخارجی را پیدا نکرده
پذیر شدن احتماالً دانند با رقابتشود، چرا که مییپذیري مخودروسازان براي کسب رقابت

اي حاشیه امنی ها، با اینکه حمایت تعرفهعالوه بر این اي را از دست خواهند داد.حمایت تعرفه
ثباتی اقتصاد کالن، را براي خودروسازان به وجود آورده، امّا گاهی به دالیل مختلف مانند بی

طور کامل از منافع تی و یا تحریم، این صنعت نتوانسته بهگذاري دولسرکوب قیمت ارز، قیمت
ها با دو بنگاه خودروسازي در بعضی سال تزار نامهمند شود تا جایی که اي بهرهحمایت تعرفه

عوامل درونی این صنعت است  به خاطرزیان خالص بسته شده است. هرچند بخشی از این زیان 
اي، از درنهایت بایستی گفت که حمایت تعرفه گرفت.ی را نادیده رونیبتوان عوامل ولی نمی

شود، براي موفقیت نیازمند ها تفاوتی قائل نمیآنجایی که بین عملکرد ضعیف و قوي بنگاه
دیگر با اینکه این نوع حمایت، حاشیه امنی براي این عبارتهاي حمایتی مکمّل است. بهسیاست

دهد. ها نمیپذیري را به آنمنظور کسب رقابتش بهصنعت ایجاد کرده، امّا انگیزه کافی براي تال
  کنید.هاي حمایتی صنعت خودرو را مشاهده می) تحلیل سیاست12در جدول (

  اي صنعت خودروسازيتحلیل مدیریت رانت توسعه - 12جدول 
گام اول: 

شناسایی انواع 
حمایت 

(رسمی و 
  غیررسمی)

ها گام دوم: فرصت
هاي بالقوه و انگیزه

سته از بر خوا
هاي سیاست

  حمایتی

گام سوم: تحلیل بستر؛ عوامل مؤثر 
  بر عملکرد سیاست حمایتی

گام چهارم: ارزیابی نتایج سیاست 
  حمایتی

حمایت 
 ايتعرفه
 
 
هاي کمک

مقطعی  در 
تأمین مالی و 
  تحریک تقاضا

  
ي در ریسهل گ

اعمال 
 استانداردها

اي با حمایت تعرفه
محدود کردن 

رقابت، حاشیه سود 
 رشدافی براي ک

توسعه صنعت را 
  کند.فراهم می
  
  

احتمال تسخیر 
سیاست حمایت 

اي و عدم تعرفه
تالش صنعت براي 

.بستر سیاسی: عدم تعهد به توسعه 1
هاي سیاسی و اقتصادي و غلبه دغدغه

شدت اجتماعی توان انتظام دولت را به
فضاي کاهش داده است. همچنین 

المللی، همکاري با نامناسب بین
هاي خارجی را با مشکل شرکت

 مواجه کرده است.

  
.ساختار سازمانی: توانمندي 2

بوروکراتیک پایین مانع تدوین راهبرد 
ها شده سازي برنامهکارآمد و پیاده

-است. همچنین روابط نزدیک دولت
خودروسازان از توان انتظام دولت 

شده، مراحل هاي انجامبا حمایت
خوبی انجام اولیه رشد صنعت به

گرفت و ظرفیت کّمی و توان بالقوه 
خوبی در صنعت خودروسازي 

شده است. امّا توسعه صنعت فراهم
در همان سطوح مراحل ابتدایی 

هاي نديمتوقف مانده و در توانم
سازمانی و فنی پیچیده پیشرفتی 

طرف روابط نداشته است. ازیک
نزدیک دولت با خودروسازان 

هاي حمایتی موجب تسخیر سیاست
شده و از طرف دیگر، صنعت 

خودروسازي هم تا حد زیادي از 
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باال رفتن از زنجیره 
  ارزش وجود دارد.

داخالت ازپیش کاسته است. مبیش
هاي اقتصاد ثباتی شاخصنابجا و بی

کالن نیز از سودآوري این صنعت 
گذاري در کاسته تا امکان سرمایه

  هاي جدید به حداقل برسد.فعالیت
  

.ساختار صنعت: بازار نیمه انحصاري 3
با ساختار مالکیت دولتی 

خودروسازان، در کنار نظام انگیزشی 
هاي نهادي این بخش که سیاست

گونه فشاري براي رده، هیچایجاد ک
یادگیري به خودروسازان وارد 

  کند.نمی
  

هاي سیاسی متضرر شده دخالت
ترین حالت، بینانهاست. در خوش

این صنعت بتواند به لطف رانت 
هاي مقطعی در فه و حمایتتعر

ها، وضعیت موجود خود را بحران
 حفظ کند.

که احتماًال قابلیت اجرایی ندارند،  6حلکند تا بجاي بهترین راهدرواقع این رویکرد کمک می
 انتخاب گردد. 8و متناسب با شرایط 7اندازه کافی خوبحل بهراه

 هاي سیاستیتوصیه

ر به حفظ وضع موجود درو، در بهترین حالت منجهاي فعلی در صنعت خوادامه سیاست
ترین رو براي ارتقاي صنعت خودروسازي، تالش براي برطرف کردن مهمخواهد شد. از این

توان اصالحات الزم را در موانع توسعه آن ضروري است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، می
در سطح سیاست، وجود یک و صنعت ارائه کرد. براي مثال  سیاستگذاريسه سطح سیاست، 

تواند بسیاري از مشکالت گرایی اقتصادي میخواه حاکم با یک بینش ملّیائتالف توسعه
آل، گونه پیشنهادهاي ایدهگیري، هماهنگی و اجرا را حل نماید. ولی از آنجایی که اینتصمیم

و با  "شدنی"هاي حلامکان تحقق بسیار پایینی داشته و اصًال رویکرد این پژوهش، یافتن راه
کنیم. بر اساس مطالعه آل خودداري میبیشترین احتمال موفقیت است، از ارائه اصالحات ایده

  وفقیت بیشتري داشته باشد. هاي زیر احتمال مرسد توصیهصورت گرفته، به نظر می

                                                            
6 - Best solution 
7 - Good enough 
8 - Best fit 
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طور که در این پژوهش آمده، بروکراسی متولی صنعت خودروسازي، ضعیف و متکثر همان - 1
ها را بسیار ساده و دست پایین تنظیم کرد تا احتمال رو یا بایستی اهداف و برنامه. از ایناست

موفقیت افزایش یابد یا درون دستگاه اداري به ایجاد یک جزیره شایستگی همت گمارد تا وظیفه 
 هاي حمایتی را به دست گیرد. تدوین و اجراي سیاست

ازي به علت پیچیدگی و روابط گسترده با دولت، ساختار فعلی مالکیت دو شرکت خودروس - 2
مانع مهمی بر سر هر نوع حرکت اصالحی خواهد بود. تغییر این ساختار بایستی با تمرکز بر 

نهاد دولتی ها در یکبنگاه انجام گیرد. دولتی کردن کامل، با تمرکز مسئولیت-اصالح روابط دولت
ها صالحی است که هرکدام مالحظات و مزیتطور کامل، دو مسیر اسازي واقعی بهیا خصوصی

 و معایب خاص خود را دارد.
هاي پذیري نیاز است که مشوقبراي تشویق صنعت خودروسازي به یادگیري و ارتقاي رقابت - 3

هاي جدید خودروسازان ها تا حد ممکن بایستی به فعالیتجدیدي تعریف گردد. این حمایت
دهاي گذشته خودداري شود. افزایش داخلی سازي یک خودرو، گرفته و از تشویق ادامه رونتعلق

تواند شامل حمایت طراحی و استفاده از پلتفرم جدید و خارج کردن خودروهاي قدیمی می
تواند پسینی باشد؛ یعنی تخصیص رانت حمایتی گردد. همچنین حداقل خشی از این حمایت می

ف شده موکول شود. با این رویکرد، احتمال به پس از موفقیت بنگاه در برآوردن معیارهاي تعری
 یابد.تسخیر سیاست و دریافت رانت بدون تالش براي رسیدن به موفقیت کاهش می

هایی است که واردات سی کی دي، یا همان مونتاژ با داخلی سازي پایین، یکی از عارضه - 4
پایین، بسیاري از  هیچ نفعی براي این صنعت ندارد. با ممنوع کردن مونتاژ با داخلی سازي

هایی که اسما خودروساز بوده ولی در حقیقت مونتاژکار هستند مجبور به تغییر رویه شده شرکت
شود. البته این تصمیم با مخالفت و و مشکل تعدد خودروسازان در کشور تا حدي حل می

یا  توان با دادن مجوز واردات خودروي کاملمقاومت مونتاژکاران روبرو خواهد شد که می
 ها در دو خودروسازي بزرگ، نظرشان را جلب کرد. تشویق به ادغام آن

دیر یا زود، الگوي کالن صنعت خودروسازي بایستی مشخص شود. آیا این صنعت با پیروي  - 5
خواهد هاب مونتاژ برندهاي برتر خودروسازي دنیا در منطقه شود از الگوي ترکیه و مکزیک، می

انتخاب کرده و برند اختصاصی خود را توسعه دهد. انتخاب هرکدام از یا الگوي کره و ژاپن را 
اش هاي خاص خود را دارد؛ امّا عدم انتخاب بین این دو مسیر، نتیجهاین دو مسیر، معایب و مزیت

ابهام در راهبردها، هدر رفت منافع به علت پیگیري اهداف چندگانه و گاهی حتی متضاد و 
 شود.درنهایت، درجا زدن صنعت می
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اي، در نظر گرفتن توان بروکراسی و همچنین نکته بعدي در خصوص تدوین هر نوع برنامه - 6
آوري است. بدین معنی که اهداف برنامه بایستی دقیق و مشخص توان صنعت براي جذب فن

بینانه تعریف شده تا مانع هرگونه ابهام و تفسیر چندگانه شود. همچنین تا حد ممکن اهداف واقع
سوز، یافتنی تعریف شود. براي مثال، بجاي توسعه انواع موتور بنزینی، دیزلی، دوگانهستو د

آمده)؛ یک نوع  1404هاي صنعت خودرو در افق الکتریکی و ... (که در سند اهداف و سیاست
 تواند هدف قرار گیرد. هایی از همان یک نوع موتور میموتور و حتی بخش

تنها در توان خود د که رفع بسیاري از موانع پیشرفت صنعت، نهدرنهایت بایستی توجه کر - 7
صنعت نیست، بلکه در توان دستگاه اداري کشور هم نیست. عدم تعهد الیت حاکم به صنعتی 

ها نیازمند ثباتی اقتصاد کالن و روابط نامناسب خارجی ازجمله مواردي است که حل آنشدن، بی
صنعتی  سیاستگذاريه تا حد زیادي خارج از حوزه تغییرات در سطوح باالي سیاسی است ک

  قرار دارد. 
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