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 فناورانهگرا، سیاست صنعتی، توسعهدولت توسعه

 و مکزیک(  )ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودروسازی ایران، چین

 علی دینی ترکمانی

 رانیا یو صنعت یعلم یهاسازمان پژوهش یعلم و فناور یاستگذاریس یدکتر یدانشجو

 1حجت اله حاجی حسینی 

 رانیا یو صنعت یعلم یهاسازمان پژوهش یعلم و فناور یاستگذاریس اریدانش

 قاسم رمضانپور نرگسی

 رانیا یو صنعت یعلم یهاسازمان پژوهش یعلم و فناور یاستگذاریس اریدانش

 طاهره میرعمادی 

 رانیا یو صنعت یعلم یهاسازمان پژوهش یعلم و فناور یاستگذاریس اریدانش

 (3/9/99تاریخ پذیرش:  - 23/2/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده
هدف این مقاله، ارزیابی عوامل اساسی موثر بر عدم توسعه فناوری صنعت خودروسازی در ایران از منظر رویکرد 

ای بردی تاریخی تطبیقی یا الگوی چهار مرحله نظری نهادگرایی تکاملی است. روش تحقیق، عبارت است از مقایسه
آماری شامل سه کشور ایران  خودرو و نمونه ولید کنندهآماری، کشورهای ت )توصیف، تفسیر، همجواری، مقایسه(. جامعه

های متعارف از جمله نفتی بودن دهند که فرضیهتطبیقی نشان می های بدست آمده و مقایسه، چین و مکزیک است. داده
 و دولتی ای باالمورد به صنعت به دلیل نبود مزیت نسبی از ابتدا، سیاست حمایتی تعرفهاقتصاد )رانت نفت(، ورود بی

شوند و فرضیه نبود دولت ها، در توضیح علل اساسی عدم موفقیت فناورانه این صنعت در ایران رد میبودن مالکیت بنگاه
نظام نوآوری در سطوح ملی و بخشی و ظرفیت   توسعه خواه توانمند در تدوین و اجرای سیاست صنعتی شکل دهنده

 شود. جذب در سطح بنگاه تایید می
 

 .خواه، سیاست صنعتی، نظام نوآوری ملی، صنعت خودروسازی، ظرفیت جذبدولت توسعه ن کلیدی:واژگا
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  مقدمه

با  1340در اوایل دههوارد این صنعت شد.  خودرو، هدف مونتاژ با 1330 در دهه ،ایران 
از آن زمان  د.و سپس سایپا، رویای تولید خودروی ایرانی را در سر پروران سیس ایران ناسیونالأت

 میان ، در(ایران خودرو و سایپا)بزرگ خودروسازی  گروهشاخص تولید، دو  تاکنون، برمبنای
ز صورت استفاده حداکثری اخودروسازی بزرگ جهانی هستند؛ کل تولید صنعت نیز، در  30

. (1397دارد )وزارت صمت، سیزدهم جهان قرار  در رده ( 1390ظرفیت اسمی )مانند سال 
ز عملکرد )شاخصی ا ی، رشد خوبی داشته است. اما، از نظر میزان صادراتن، از نظر کمّبنابرای

)شاخصی از تر های پیچیدهسازی فناوری ساخت قطعات اتومبیلمزیت رقابتی( و میزان بومی
حضور بسیار رشد قابل توجهی نداشته است. ، ی محصول(مهندسی طراحی و ساخت و توسعه

 2017 میلیون دالر خودرو و  قطعات خودرو در سال 3با صادرات  ،جهانیرهای اضعیف در باز
ژوهش تر )مؤسسه مطالعات و پهای پیچیدهدرصدی در اتومبیل 30سازی حداکثر )همان( و بومی
عیت، ( شواهد معتبری از مزیت رقابتی پایین این صنعت است. این موق139۸های بازرگانی، 

گران صنعت این شرح در میان کارشناسان و تحلیل موجب بروز فرضیه های مختلفی به
ولیه تصمیم نادرست ا. 2درآمدهای نفتی و بیماری هلندی؛ . 1خودروسازی ایران شده است: 

درون  . عوامل4مالکیت دولتی؛   .3 ؛مبنی بر ورود به صنعت خودروسازی )نبود مزیت نسبی(
ی سه کشوری، بر آن است ی و انتخاب نمونهتطبیق بنگاهی. این مقاله، با استفاده از روش مقایسه

ه قرار می تا به این پرسش پاسخ بدهد که از میان این عوامل و عامل دیگری که کمتر مورد توج
بود  نو  (در سطوح کالن و بخش)نظام نوآوری ملی و بخشی قوی و  نبود سیاست صنعتی گیرد )

دهندگی دامیک، قدرت توضیح)در سطح بنگاه( بدلیل حکمرانی ضعیف( ک ظرفیت جذب قوی
کند، عدم موفقیت صنعت خودروسازی ایران را دارند؟ پاسخ به این پرسش کمک می

صنعت صورت وضعیت خاص این صنعت و وضعیت عام بخش سازی صحیحی دربارهگفتمان
جهان  ارتقای خودروسازی ایران در سطحشرط اولیه برای شناخت عوامل زیربناییگیرد که پیش

 است.

 بانی نظری و پیشینه تحقیق م

های بر آمده از آن )سیاست صنعتی مبانی نظری این مقاله را نظریه نهادگرایی تکاملی و نظریه
های دهند. از منظر رویکرد نهادگرایی تکاملی، نوآوریو نظام نوآوری ملی و بخشی( تشکیل می

در سه سطح مرتبط به  فناورانه طی یک فرایند تکاملی، در صورت وجو پیش شرط های نهادی
خواه و حکمرانی خوب توانمند در تعریف و اجرای سیاست صنعتی بر هم کالن )دولت توسعه

های بستر اقتصاد جهانی(، بخش/صنعت )ساختارسازی صحیح واحدهای تولیدی در قالب خوشه
صنعتی و رعایت اصل صرفه های فزاینده نسبت به مقیاس( و بنگاه )تقویت ظرفیت جذب از 

های مشترک گذاریهای مدیریتی و سازمانی و سرمایهریق تقویت سرمایه انسانی، مهارتط
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کند. از این منظر، و تکامل پیدا می گیردخارجی بخصوص در حوزه تحقیق و توسعه( شکل می
ها و مزیت رقابتی در اقتصادهای درگیر در عقب های نهادی معطوف به خلق قابلیتشرطپیش

اورانه، از طریق عقالنیت نئوکالسیکی و ساز و کار بازار آزاد خودکار مد نظر ماندگی تاریخی فن
آن معطوف  شدهآن، قابل تأمین نیست. چنین عقالنیت و سازوکاری حتی در اشکال تجدید نظر

های طوالنی در تامین قابلیت است که با اقتصادهایی انطباق دارد که سابقه« شکست بازار»به 
؛ دینی ترکمانی 1395؛ مومنی و نایب، 200۸برای اطالع بیش تر ر.ک به: نلسون، نوآورانه دارند )

ماندگی تاریخی  ماندگی فناورانه در اقتصادهای درگیر در عقب(. کاهش عقب 139۸و همکاران، 
وری و بازسازی ساختار تولیدات و رشد باثبات از طریق فناورانه مستلزم نیل به ارتقای بهره

دهی به نظام نوآوری ی و اقتصادی، طراحی و تدوین سیاست صنعتی و شکلتامین ثبات سیاس
(. سیاست صنعتی، در مقام 2014:1396؛ ساالزار و همکاران، 2011ملی و بخشی است )نوبلر، 

مرتبط با آثار فردریک لیست، رویکرد نهادگرایی تکاملی و ساختارگرایی )برای  مفهوم و نظریه
(،  نیل به توسعه فناوری را مستلزم  2016نظری ر.ک به: هرناندز،   تاین تحوال اطالع از سابقه

نگر، با هدف تجدید ریزی راهبردی آیندهدولت، در چارچوب برنامه گرایانهاقدامات مداخله
(. هدف سیاست 2020؛ چانگ و آندرونی، 2016)هرناندز،  داندساختار تولید و صادرات می

های نسبی طبیعی، بلکه خلق مزیت رقابتی از طریق بر هم صنعتی، نه پیروی از الگوی مزیت
 های با بهرهوری پایین به فعالیتهای با بهرههای جاری و هدایت منابع از فعالیتزدن تعادل

وری باال است که از طریق یادگیری در حین عمل بخصوص در متن تعامالت قوی با مراکز 
شود. پیشبرد خوب های فناورانه میقابلیت اصلی دانش علمی و فنی جهانی، موجب ارتقای

قوی در اقتصاد سیاسی  توانایی دولت در ساختارسازی بازار، وجود اراده»سیاست صنعتی مستلزم
ساالری قوی، ارزیابی عملکرد و بازخورد های دیوانسازی، وجود ظرفیتو رهبری جهت صنعتی

است « محیط جهانی در حال تحول صحیح، تولید داخلی معطوف به بازارهای صادراتی و درک
گذاری و تولید و نظام  (. در چارچوب سیاست صنعتی، ساختار سرمایه2020)چانگ و آندرونی، 

طور ساختار نظام دانشگاهی و پژوهشی، بر بستر تعامالت قوی با نظام بنگاهی )صنعت( و همین
مند و شبکه ای در کنار ط نظامگیرد. وقتی تمامی این موارد در قالب رواب اقتصاد جهانی شکل می

. دولت و 1آورند: هم قرار بگیرند، ساختار نظام نوآوری ملی را با سه بازیگر آن بوجود می
. بنگاه 2دولتی(؛  -گری، تامین مالی، مشارکت خصوصینهادهای ذی ربط )استانداردسازی، تنظیم

. دانشگاه 3هبود محصول( ؛ های تجاری از طریق آزمایش، تحقیق و توسعه و بو صنعت )نوآوری
و مراکز پژوهشی)تحقیق پایه و آموزش علمی و فنی نیروی انسانی(. اجزای این شبکه در 

کنند. گذارند و همدیگر را تقویت میچارجوب روابط علّی چند سویه و غیر خطی بر هم تاثیر می
های گیرد. خوشهشود، نظام نوآوری بخشی شکل می تر میوقتی این نظام، در سطح صنعت جزئی

ها صحیح فعالیت های فزاینده نسبت به مقیاس و تشکیل زنجیرهصنعتی با تاکید بر اصل صرفه
ها، و ایجاد و تکمیل پیوندهای پسین و پیشین معطوف به بازارسازی برای تولیدات بنگاه
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ملی و  ای، یکی از بسترهای نهادی اصلی تعمیق نظام نوآوریهای مالی و تحقیق و توسعهصرفه
؛ مالربا،  2015ی ارزش جهانی است )الندوال، بخشی و قرار گرفتن در متن تحوالت زنجیره

(. نظام نوآوری ملی و بخشی سه ویژگی مهم 2019: 1399؛ لی، 2015: 1395، مازوکاتو، 2009
کننده و کاربر طور تولیدگانه آن و همیندارد.اول، از طریق برقراری پیوند میان اجزای سه

تولید و تامین، شرایط را برای انباشت دانش و یادگیری  کننده( در مراحل مختلف زنجیرهصرف)م
تر باشد، امکان یادگیری و تر و هماهنگی بیشکند. یعنی هر چه تعامالت قویجمعی فراهم می

وری و مزیت رقابتی و  توانایی در انتقال دانش علمی و فنی )ظرفیت جذب( در ارتقای بهره
غیر خطی و انباشتی  شود. دوم، میان این عوامل، به جای رابطه خطی، رابطهتر مینگاه بیشسطح ب

وجود دارد. یعنی، عوامل هم حکم علت را دارند و هم معلول را. در عین حال، با اثرگذاری 
هایی در مراحل مختلف رشد و توسعه بشوند. سوم، روابط توانند موجب جهشانباشتی می

های کند که بعد از مراقبتاین اجزا زیست بوم ))اکوسیستم(( فناوری را خلق میای میان شبکه
خودافزا در مراحل بعدی  تاریخی، توانایی رشد و توسعه اولیه و حمایتی در مراحل اول هر دوره

مقابل، در صورت نبود مجموعه شرایط یا زیست بوم فناوری، به جای  کند. در نقطهرا پیدا می
از جمله « شکست بازار»های مرتبط با آید که با سیاستپیش می« مندنظام شکست»جهش، 

های مورد حمایت و تغییرات جزیی در سطح بنگاه قابل تشویقی به رشته فعالیت پرداخت یارانه
هایی در مواردی مناسب هستند که که رفع نیست. همان گونه که پیش تر ذکر شد چنین سیاست

)لی، گیری نظام نوآوری ملی و بخشی، قبال بوجود آمده باشند طریق شکل های فناورانه ازقابلیت
گیری نظام نوآوری ملی مند در شکلصورت، در صورت وجود شکست نظام(. در غیر این1399

و بخشی، رفع موانع اساسی و ماهوی تحوالت فناورانه در سطح کلیت نظام ضروری است. بدون 
فرعی یا موانع مرتبط با فقط یکی از اجزا مانند موانع درون  چنین اقدامی، پرداختن به موانع

که آن چه برای همپایی تواند موجب تغییرات جزیی بشود. در حالی بنگاهی، در بهترین حالت می
و تغییرات از نوع جهش کیفی الزم است، تامین مجموعه عوامل به هم مرتبط مذکور با حداکثر 

روجی عملیاتی سیاست صنعتی و نظام نوآوری ملی و هماهنگی ممکن است. ظرفیت جذب، خ
دانش علمی و فنی رایج در  به معنای توانایی بنگاه در انتقال و جذب و اشاعه بخشی است که

. موجودی دانش 1      مرزهای پیشروی جهانی است. این ظرفیت تابعی از این عوامل است: 
گذاری در سرمایه انسانی در دوره جاری )مدیریت و سرمایه های گذشتهانباشته شده در دوره

ریزی های مدیریتی و سازمانی )رهبری و سازماندهی، برنامه. موجودی مهارت2منابع انسانی(، 
گذاری و مدیریت انتقال فناوری و سرمایه سرمایههای راهبردی، ثبات سازمانی، مدیریت پروژه

ای و جهانی علمی و فنی )برای ها و تعامالت منطقههمکاری. میزان درگیر شدن در 3خارجی( و 
(. 139۸؛ دینی و همکاران، 2001۸؛ انکتاد، 1990اطالع بیش تر ر.ک به: کوهن و لوینتال، 

فناوری در صنعت خودروسازی )برای نمونه  مطالعات انجام شده در مورد عوامل موثر بر توسعه
؛  فتحی 1394های مجلس، ؛ مرکز پژوهش1393قی، ؛  منط1393، خصم افکن، 1390قاضی زاده، 
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(  متغیرهای مختلفی را به این شرح به عنوان عوامل توضیح دهنده مورد تاکید 2016و احمدیان، 
های محیطی(، های سازمانی(، برون سازمانی )منابع و قابلیتاند: سازمانی )منابع و قابلیتقرار داده

سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و ) سرمایه فکری تکنولوژیک، فرآیندهای مدیریت دانش،
عملکرد توسعه  ؛سرمایه فرآیند و سرمایه نوآوری؛ ؛ قابلیت یادگیری سازمانی(سرمایه ارتباطی

؛ منابع و ارتباطات بین سازمانی؛ فضای محصول جدید اثربخشی عملکرد توسعه محصول جدید
های فضای رقابت ملی، روابط بنگاه با درونی بنگاه، ساختار صنعت داخلی، مشخصات و ویژگی

المللی فعال در طراحی و های بینبازیگران بین المللی صنعت؛ منابع انسانی؛ همکاری با شرکت
مهندسی محصول؛ فرهنگ سازمانی؛ ساختار سازمانی؛ ساختار مدیریتی؛ بنگاه، صنعت داخلی، 

هانی؛ دولت، صنایع لجستیک و های کالن توسعه مزیت رقابتی و روابط با بازیگران جسیاست
زیرساختی، شانس، تحقیق و توسعه، دولتی بودن بنگاه ها. این عوامل در سه سطح کالن، بخش 
و صنعت قابل تفکیک هستند. نقد وارد بر این مطالعات این است که بسته به مبانی نظری و 

نگر مورد برسی قرار یصورت جداگانه و با نگاه جزیشان، هر کدام از این عوامل، بهروش تحقیق
کند این عوامل را با نگاه اند. این مقاله، در چارچوب رویکرد نهادگرایی تکاملی سعی میگرفته

ها اصلی ناتوانی در تامین آن نگر، در سه سطح تحلیلی مرتبط به هم مذکور، بررسی و ریشهکل
 را مشخص کند.

الگوسازی رابطه میان دولت توسعه گرا، سیاست صنعتی و نظام نوآوری ملی و بخشی و 
میان دولت توسعه خواه،  توانیم رابطهتحقیق، می با توجه به مبانی نظری و پیشنهظرفیت جذب: 

سیاست صنعتی و نظام نوآوری ملی و بخشی و ظرفیت جذب در سطح بنگاه را از منظر 
( به 2020؛ چانگ و آندرونی، 2015: 1395صنعتی )از جمله )مازوکاتو، : پردازان سیاست نظریه

شناختی رویکرد های روشاستخراج کنیم.  البته، این رابطه با توجه به ویژگی 1صورت نمودار
علّی غیر خطی از نوع انباشتی  گرای مبتنی بر رابطهمند و کلنهادگرایی تکاملی )تحلیل نظام

 شود. ، دیده می2ز به تکمیل دارد که در نمودار (( نیا2)علیت انباشتی

 .گرا، سیاست صنعتی ) نظام نوآوری ملی / بخشی( و ظرفیت جذبرابطه میان دولت توسعه -1نمودار 

      
 

                                                           
2 - Cumulative causality 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03QVC15s9q5UCkhx42JB-8HsZKurQ:1603874927664&q=Cumulative+causality&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2i8_a89bsAhXFGuwKHddbCw8QkeECKAB6BAgQECc
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الگوسازی مفهومی رابطه میان دولت توسعه گرا، سیاست صنعتی ) نظام نوآوری ملی( و  -2نمودار

 139۸نبع: برگرفته از دینی و همکاران، م.ظرفیت جذب

خواه )همراه با حکمرانی قوی(،  سیاست صنعتی و نظام نوآوری ملی / بخشی دولت توسعه
های تحقیقاتی و پژوهشی، عوامل گیری ساختار تولید و فعالیتدهد. با شکلرا شکل می

ها بر بستر کنند. بنگاهیآیند و تکامل پیدا مظرفیت جذب در سطح بنگاه بوجود می دهندهشکل
شوند و آن چه از طریق یادگیری ها و انتقال دانش علمی و فنی میاین عوامل، درگیر اجرای پروژه

آورند را به موجودی در حین عمل و یادگیری اجتماعی و تعاملی در مقیاس جهانی، بدست می
کان یادگیری فناورانه در کنند. با افزایش دوباره ظرفیت جذب، اماولیه ظرفیت جذب اضافه می

ی فزاینده، امکان گذار از مراحل مختلف توسعه فناوری تر و با تداوم این چرخهزمان بعدی بیش
صورت، میان ظرفیت جذب اولیه از سویی و یادگیری و نوآوری فناورانه شود. به اینفراهم می

افزا حاصل  -های خودیگیرد و پویایدر حین عمل جاری از سویی دیگر، دور فزآینده شکل می
شود که ریشه در سیاست صنعتی دارد. این دور، حلقه اصلی در نوآوری فناورانه را تشکیل می
با این توضیحات، فرضیه مقاله (. 139۸دهد )برای اطالع بیش تر ر.ک به: دینی و همکاران، می

شکست »اشی از های خودروسازی در رقابت در بازارهای جهانی ناین است که ناتوانی بنگاه
در شکل گیری و تکامل نظام نوآوری ملی و بخشی بدلیل ناتوانی تاریخی دولت در « مندنظام

تامین الزامات سطوح کالن )رشد اقتصادی پایدار، ثبات سیاسی، همکاری باثبات با سرمایه 
های فزاینده خارجی، تحقیق و توسعه قوی( والزامات بخشی )خوشه سازی، رعایت اصل صرفه

داری گذاری مشترک خارجی بخصوص در تحقیق و توسعه( و نظام بنگاهسبت به مقیاس، سرمایهن
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عوامل موفقیت صنعت خودروسازی ایران  قوی است. یعنی از میان عوامل مختلف مطرح در باره
ها، و نبود سیاست صنعتی ای باال، مالکیت دولتی بنگاه)نبود مزیت نسبی در ابتدا، حمایت تعرفه

 ام ملی نوآوری ملی و بخشی(، عامل چهارم توانایی توضیح این عدم موفقیت را دارد.و نظ

 روش تحقیق: تطبیقی تاریخی بین کشوری

 نهدهد با بررسی تاریخی نموروش تحقیق این مقاله، تطبیقی تاریخی است که اجازه می
شود  گرایانه شناساییکل مورد نظر با نگاهی انتخاب شده، علت یا علل اساسی وقوع پدیده

فی تقسیم ((. این روش به دو نوع کمّی و کی2017؛ اسر و ولیجنهارت، 13۸۸؛ رگن، 2014)رگن، 
ای استفاده های تاریخی و اسنادی و کتابخانهشود. در این مقاله از روش کیفی مبتنی بر دادهمی
نامیده  اری و مقایسه( نیزای بردی )توصیف، تفسیر، همجوشود. این روش الگوی چهار مرحلهمی
سازی شود. کشورهای ایران،  چین و مکزیک به دو دلیل تفاوت در عملکرد در صنعت خودرومی

نداشتن  از سویی و اشتراکات در  نوع مالکیت )با چین( و نفتی بودن اقتصاد )با مکزیک(  و
تطبیقی،  د که به روشدهاند. این نمونه اجازه میمزیت نسبی از ابتدا )با هر دو( انتخاب شده

دیگر  نیافتگی این صنعت  در ایران و توسعه یافتگی نسبی آن در دو کشورعلل اساسی توسعه
عنی، یشناسایی شود و هدف، شناسایی متغیرهای توضیحی و حذفی در تبیین این عملکرد است. 

ت بلکه نظر نیس ها مدبندی آنگیری تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و اولویتاندازه
ه بندی صحیح متغیرهای توضیحی و  شناسایی عوامل اساسی )ماهوی و نه عرضی( موجدصورت

فناوری صنعت  تحوالت فناورانه مد نظر است. متغیر وابسته پژوهش عبارت است از توسعه
بتنی مخودروسازی با شاخص صادرات صنعت خودرو )میلیارد دالر(. شناسایی متغیرهای مستقل 

ر مبنای های متغیرها نیز بسنتزی از مطالعات پیشین و مبانی نظری این مقاله است. شاخصبر 
 است.   1اند که به شرح جدول اصل جامعیت و دسترسی به داده های معتبر، در نظر گرفته شده
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 ربط در سطوح کالن، میانی )بخش و صنعت(، و خرد )بنگاه(های ذیمتغیرهای مستقل و شاخص -1جدول

 منبع: نویسنده  

های ها، کمی و کیفی و از نوع ثانویه و برگرفته از منابع تاریخی و اسنادی است. منابع دادهداده
عت و بنگاه از های سطوح صناست. منابع داده 2کالن )مشترک برای سه کشور( به شرح جدول 

های ها و مصاحبهکشوری به کشور دیگر متفاوت و شامل اسناد سیاستی، کتب، مقاالت، گزارش
های خودروسازی است که در بررسی کشوری جداگانه ذکر های شرکتسایتمنتشرشده و وب

 شود.گیری از تکرار در متن، اینجا اعالم می شود. منابع سطح کالن، بخاطر پیشمی
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 های مستقل کالن یکسان برای سه کشورمنابع متغیر وابسته و شاخص -2 جدول

 

های مذکور با توصیف و تفسیر تاریخی تحوالت سه کشور در های متغیرها و شاخصداده
ها در سه سطح کالن، صنعت و بنگاه بدست خواهد آمد. سپس، با کنار هم گذاشتن این داده

تطبیقی )به روش تفاوت(، متغیرهای توضیحی جدول هم جواری و تشکیل جدول مقایسه  
)معنادار( و حذفی )غیرمعنادار( شناسایی خواهند شد. چون  میان ایران و دو کشور دیگر در 
متغیر وابسته )توسعه فناوری صنعت خودروسازی و موفقیت در صادرات این صنعت( اختالف 

رد متغیرها به این صورت است که تایید یا  کنیم. نحوهوجود دارد، از روش تفاوت استفاده می
هایش در هر سه کشور مشابه )چه به شکل بود )مثبت( و چه به اگر متغیر مورد نظر و شاخص

شکل نبود )منفی(( یا در ایران و در حداقل یک کشور دیگر مشابه باشد، به عنوان متغیر حذفی 
داشته و در ایران هایش در دو کشور دیگر حضور شود. اگر متغیری و شاخصشناسایی می

حضور نداشته باشد یا در ایران حضور داشته و در دو کشور دیگر حضور نداشته باشد، به عنوان 
((. 2017شود )برای اطالع بیش تر ر.ک به: اسر و ولیجنهارت، متغیر توضیحی شناسایی می
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بررسی از  مورد زاست. یعنی اگر انتخاب نمونهآزمون روایی، در این روش، به اصطالح درون
ها نیز درست انتخاب شده باشند، نتایج نظر تعداد درست باشد و متغیرها و عوامل و شاخص

ای اند. بنابراین هر چند نیازی به طی مرحلهاعتماد باالیی قابل اعتماد و تعمیم بدست آمده با درجه
ایج بدست آمده، ها و نتدیگر برای آزمون روایی نتایج بدست آمده نیست، نوع متغیرها و شاخص

از طریق برگزاری میزگردهایی با تعدادی از نخبگان در صنعت خودروسازی )شش نفر(، به 
 آزمون گذاشته و تایید شده است.

 بررسی تطبیقی تاریخی 

 ها بررسی تاریخی و استخراج داده

 ایران  

در  دالر 6952به  1960در  29۸0، از 2010سرانه، به قیمت ثابت سال  :GDPالف( سطح کالن
-1977ی درصد( افزایش یافته است. این میزان برای دوره 5/1ی )میانگین رشد سالیانه 2017
 2017و در  29حدود  2010، در 6/2، حدود 2000در  FDIموجودی  است. 7/0،  منفی 2017

در  م.د. 020/3، 201۸-2000های طور متوسط، طی سالم. د. بوده است. یعنی، به  57حدود 
ر کل اقتصاد، جذب شده است. شاخص حکمرانی و زیر شاخص اثربخشی دولت، به ترتیب براب

های نوآوری، پیچدگی اقتصادی و عملکرد رقابت صنعتی به است. شاخص 33/32و  07/17
 49و  10۸برابر  201۸ر سال و کل صادرات و واردات د 05/0و   -416/0، 43/34ترتیب برابر  

ات: م. د است. ترکیب صادرات و واردات: صادر 6/22ای م.د. است. میزان صادرات کارخانه
م. د(.  5/4)م. د(، آهن و استیل  7/6م. د(، کشاورزی ) ۸/11م. د( ، شیمیایی ) 2/60نفت خام )

م.  3/11کشاورزی )م.د(. ترکیب واردات: محصوالت  5/1ماشین آالت و تجیزات حمل و نقل )
م. د (   6/2م. د(، تجیزات دفتری و تلفن ) ۸/2م. د(، تجهیزات حمل و نقل ) ۸/6د(، شیمیایی)

 م.د(.   2/2و تولیدات خودرویی )
 9/1۸، 2019-1997های و در سال 35/22، 1996-1977های میانگین میزان تورم در سال

بنای ریال )بر م 4200به  1992تا  1960ی ریال طی دوره 65درصد است. نرخ رسمی دالر از 
 افزایش یافته است. 2019در سال  ریال( 9000نرخ نیما به 

رسمی صنعت خودروسازی ایران به سال  سابقه: ب( سطح میانی و بخشی: صنعت خودروسازی
ی جیپ )پارس خودروی فعلی( و شرکت خاور )ایران خودرو دیزل و تاسیس دو کارخانه 133۸

گردد. ولی مونتاژ خودرو عمالً در شرکت سایکا و تحت لیسانس شرکت فیات میفعلی( باز 
 –صنعتی  های(. در ادامه، کارخانه1393ی، شروع شد )ریاست جمهور 1339ایتالیا در سال 

(، ایران 1342(، زامیاد )1349(، مزدا )گروه خودروسازی بهمن فعلی، 1349تولیدی مرتب )
(، لیالند موتور )شهاب 1343(، ایران کاوه )سایپا دیزل فعلی، 1346ناسیونال )ایران خودرو، 

انواع خودرو ( تاسیس شدند و مونتاژ 1344(، و سیتروین )سایپا فعلی، 1344خودرو فعلی، 
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 هایشرکتگسترش یافت. در این دوره،  سواری و تجاری )انواع وانت و انواع کامیون و اتوبوس(
 جنرال موتورز، فورد، ماکآلمان،  بنز و مانانگلیس،  ور، تالبوتفیات ایتالیا، لیالند موتورز، لندر

گذاری ها در قالب سرمایهبا این کارخانه  ژاپن مزدا و نیسانو پژو فرانسه  ، ولو سوئد،آمریکا
(. بعد از 1394؛ بانک خاورمیانه، 1394مشترک یا لیسانس همکاری داشتند )بانک صادرات، 

صنایع ایران در سال  ، در چارچوب قانون حفاظت و توسعهاولداد. انقالب، پنج اتّفاق مهم رخ 
ها دولتی شد. در عین حال، ایران دیزل در ایران ناسیونال )با نام جدید ، مالکیت این شرکت135۸

ایران خودرو( و برخی )زامیاد، پارس خودرو، ایران کاوه )سایپا دیزل( در سایپا ادغام شدند. 
، به دلیل سومزا، قطع شد. ای آمریکایی به دلیل روابط سیاسی تنشه، همکاری با شرکتدوم

های دیگر جنگ، این صنعت تا حدّ توقّف تولید پیش رفت. به همین دلیل، همکاری با شرکت
تاسیس شد که ، چند شرکت خصوصی 13۸0و  1370های ، در دههچهارمنیز قطع شد )همان(. 

( )با 1374( )با همکاری دوو(، کیش خودرو )1373اند از: خودروسازی کرمان موتور )عبارت
( )با همکاری پروتون مالزی(، تایماز خودرو )رخش 1375همکاری رنو و پژو(، زاگرس خودرو )

 جینبیو  سیایجی، روسیه اواز و گاز، ازکامهای ( )با همکاری شرکت 1392خودرو( تبریز )
( )با همکاری شرکت سایک خودرو چین(، مدیران 1395(، صنعت خودرو آذربایجان ) چین

همکاری  ( با13۸6خودرو ارگ بم )سرمایه گذاری مشترک با چری چین(. دیار خودرو اصفهان )
کیش خودرو و زاگرس خودرو  هایشرکت گریت وال موتور چین. از این میان شرکت

های مذکور(. های رسمی شرکتسایت)برای اطالع از جزییات ر.ک به: وبورشکست شدند 
های پژو و رنو های ایران خودرو و سایپا با شرکتهای شرکتها، همکاری، به دلیل تحریمپنجم

نود دچار افت و خیزهای زیاد و در نهایت خروج  ذاری مشترک نیز در دههگاز جمله سرمایه
های خصوصی (. همکاری شرکت139۸؛ رحمانی، 1397ها از ایران  شد )سلطانپور، این شرکت

ها قرار گرفته است. از کل تولید خودرو، سهم های چینی نیز تحت تاثیر منفی تحریمبا شرکت
ها )گروه بهمن، کرمان موتور، درصد و سهم سایر کارخانه 37و سهم ساپپا  53ایران خودرو 

درصد است. حداقل  10خودروسازان راین )ارگ بم( ، مدیران خودرو، و مرتب خودرو و سایر( 
(. 1397ساز در کشور وجود دارد )وزارت صمت، قطعه 1400واحد خودروسازی و بیش از  20

خودروی  6۸213دستگاه خودرو سواری و  1027313خودرو )  10955526، ایران 201۸در سال 
، پیش 1390(. این میزان تولید در سال 3تجاری( تولید کرد )وبسایت انجمن خودروسازان جهان

دستگاه بود.  میزان صادرات صنعت خودرو: سواری  1590000ها، از افت تولید بخاطر تحریم
لیون دالر(. هر دو شرکت ایران می 5/19هزار دالر(؛ قطعات ) 3۸2میلیون دالر(، تجاری ) ۸/9)

ای در خارج از کشور ندارند و فعالیت مشترکی هم خودرو و سایپا، هیچ واحد تحقیق و توسعه
خودروسازی در تولید  با مراکز تحقیق وتوسعه خودروسازان جهانی در داخل ندارند. خوشه

لید خودرو و قطعات خودرو و تولید قطعات خودرو وجود ندارد. توزیع جغرافیایی واحدهای تو
                                                           
3 - http://www.oica.net. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
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نهاد درگیر  29های انجام شده، حداقل خودرو، بسیار پراکنده است. در عین حال، طبق بررسی
 ( . 139۸های بازرگانی، صنعت خودروسازی است)موسسه مطالعات و پژوهش

ژگی مدیریت بنگاهی در دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا چند وی: ج( سطح بنگاه
است )مرکز  ل، انتخاب مدیران بر مبنای معیارهای ضابطه گرایانه نبوده و سیاسیمهم دارد: اوّ

لی (. دوم، میانگین طول عمر مدیران کم است. در حا139۸؛ ویسه، 1394های مجلس، پژوهش
بعد از  ورهدسال مدیریت ایران ناسیونال را بر عهده داشتند، در  17که برادران خیامی به مدت 

های ناشی از ثباتی(. بی139۸اند )دلشاد، مدیر عامل داشته 10و سایپا،  1۸خانه انقالب، این کار
مونه، بعد بنگاهی شده است. برای ن ریزی راهبردیها نیز مانع برنامهعواملی چون جنگ و تحریم

راردادهای قهای ایران خودرو و سایپا و سازمان گسترش و نوسازی، برای انعقاد از برجام، تالش
)سلطانپور،  گذاری مشترک با پژو و و رنو، بعد از خروج آمریکا از برجام، دچار مشکل شدسرمایه
 (. 139۸؛ رحمانی، 1397

 چین

ال سدالر در  9752به   1960دالر در سال  192سرانه چین از  GDPمیزان : الف( سطح کالن
 2010، 2000های در سال FDIدرصد( افزایش یافته است.  6/6)با میانگین رشد سالیانه   2017

میلیارد  ۸0ا میلیارد دالر است. به طور متوسط تقریب 1627و  5۸7، 193، به ترتیب برابر 201۸و 
دالر در سال سرمایه جذب شده است. شاخص حکمرانی و زیر شاخص اثربخشی دولت به 

 نعتیهای پیچیدگی اقتصادی، نوآوری و عملکرد رقابت صاست. شاخص 3/61و  4۸/3۸ترتیب 

رصد است. د 13/2های تحقیق وتوسعه از تولید . و  سهم هزینه /3۸و  ۸2/54. ،  /۸2به ترتیب 
گاه دانش 133شرکت برتر  دنیا و  2000های مختلف میان  شرکت در رشته فعالیت  350چین 

د واردات  م. 2136م. د صادرات و  24۸7، چین 201۸دانشگاه جهان دارد. در سال  1000در میان 
ت: م. د است. ترکیب صادرات و واردات: الف. صادرا  231۸اشت. صادارت کارخانه ای آند

 276اک )م. د(، منسوجات و پوش317م. د(، تجیهزات ارتباطاتی ) 650تجیزات دفتری و تلکام )
دات: تجیزات م. د(. ب. وار 134م. د(،  تجهیزات حمل و نقل ) 219م.د(، تجهیزات داده پردازی )

( م. د ،  195م. د(، کشاورزی ) 222م. د(، شیمیایی ) 349م. د(، نفت )  471لکام ) دفتری و ت
در  و 23/17، 1996-1977های م. د(. میانگین میزان تورم در سال 12۸تجیهزات حمل و نقل )

ن طی یوا 6/2درصد است. نرخ رسمی دالر نیز از میانگین حدود  66/2، 2019-1997سال های 
 افزایش یافته است.   2019یوان در سال  9/6به   19۸5-1960های سال

کامالً  صنعت خودروسازی چین دو مرحله: ب( سطح میانی و بخشی: صنعت خودروسازی
)اولین  1953است. تاسیس صنعت خودرو به سال 19۸0-1953ی زمانی متمایز دارد. اول، دوره

در چانگان، با  4اولین برتری نهگردد که در آن بنیان کارخا( باز می195۸-1953برنامه توسعه 
                                                           
4 - FAW 
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، واحد 195۸برداری رسید. در سال به بهره 1956هدف تولید کامیون، گذاشته شد و در سال 
ی میلیون دالری دولت، تاسیس شد. کارخانه 30گذاری تولید خودروی سواری سدان با سرمایه

به بعد. در این  19۸0، تنی تاسیس شد. دوم 5با هدف تولید کامیون  196۸فنگ در سال دانگ
خودروسازی در هر دو بخش سواری و تجاری  دوره، با گذار به اقتصاد باز، تعداد زیادی کارخانه

، چین سیاست افزایش تولید 19۸6گذاری مشترک خارجی تاسیس شدند. در سال با سرمایه
سند  1994ی فناوری در این صنعت را مطرح کرد. در در سالخودروی سواری و پرکردن فاصله

تر تعریف گذاری مشترک را دقیقرا منتشر و مسیر سرمایه« سیاست صنعت خودروسازی چین»
درصد است؛ دوم،  50گذاری دو شرط داشت: اول، سهم شریک خارجی حداکثرکرد. این سرمایه

هر شریک خارجی حداکثر با دو شریک داخلی و هر شرکت داخلی حداکثر با دو شریک خارجی  
با هدف « سیاست توسعه صنعت خودروسازی چین»، 2004مکاری کند. در سال تواند همی

(.  2017؛ یی و همکاران، 200۸سازی برای تعمیق فناری داخلی تدوین شد)هی، زمینه
های تاسیس شده در قالب سرمایه گذاری مشترک خارجی عبارت اند از: جیپ پکن کارخانه

  FAW(؛ فولکس واگن 19۸5ژو )گوانگ(؛ پژوی 19۸5(؛ فولکس واگن شانگهای )19۸4)
(؛ رنوی 1993ژو )(؛ نیسان زینگ1992(؛ سیتروئن دانگ فنگ )1991(؛ مزدای هانیان )1991)

(؛ سوزوکی چانگان واقع در 1993(؛ سوزوکی چانگان واقع در چانگینگ )1993سانجیانگ )
(؛ بی. 2001چانگان )(؛ فورد 2000(؛ تویوتای تیانجین )1999(؛ فیات نانجینگ )1995جینگدژن)

(؛ 2004(؛ تویوتا گوانگی )2003(؛ هوندا دانگ فنگ )2003(؛ دانگ فنگ )2003ام. وی هواچن )
( )همان(. در همین دوره چند شرکت خصوصی از 2006(؛ مزدا فورد چانگان )2005بنز پکن )

ی گذارجمله چری، گریت وال، بی.وای.دی و جیلی نیز تأسیس شدند. آخرین مورد سرمایه
میلیارد دالری، در شانگهای، با هدف  2شود که با سرمایه مشترک مربوط به شرکت تسال می

گذاری مشترک، (. طول زمان سرمایه2019تولید خودروی برقی، در حال ساخت است)پاول، 
گذاری دالری و سهم طرفین در این سرمایه گذاریهای مشترک خارجی از موردی میزان سرمایه

موارد، انتقال دانش علمی و فنی و تعمیق یادگیری فناورانه  اوت دارد. اما، در همهبه مورد دیگر تف
، 2014و اتصال جامعه و اقتصاد چین به جامعه و اقتصاد جهانی مورد تاکید بوده است. از سال 

گیری تراست در صنعت خودروسازی را نیز دنبال کرده است گیری از شکلدولت هدف پیش
، اولین 5/16، دانگ فنگ 21 /7های شانگهای )سایک خودرو( (. شرکت2017)یی و همکاران، 

، 1/3، بریلیانس 5/3، چری 4ژو ، گوانگ3/۸، پکن )بایک خودرو( 9/10، چانگان 1/14برتر 
درصد از بازار را در اختیار دارند.  4/2  و بی.وا.دی 6/2، جیلی 6/2، گریت وال  7/2جیامگوایی 

تجاری( اولین تولید  4279773سواری و  2329423) 27۸09196د با تولی 2017چین در سال 
(. صادرات صنعت خودروی کننده خودرو در جهان است )سایت انجمن جهانی خودروسازان

م.د تجاری( است )سایت  2/3م.د سواری،  6/۸میلیارد دالر ) ۸/11برابر  201۸چین در سال 
ن مهم جهان(. شش خوشه صنعتی خودروسازی، در مناطق آزاد تجاری و ویژه صادرکنندگا
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، چند پارک علم و فناوری اقتصادی عمدتاً شرق این کشور، وجود دارند. در هر خوشه
سازی فعال هستند. برای مثال، در منطقه ویژه صنعتی خودرو و قطعه خودروسازی و چند کارخانه

کارخانه  14کارخانه خودروسازی، و  21ارک فناوری خودرو، پ 6ناحیه صنعتی،  6ژو،  گوانگ
ها، در های هوندا، هیوندایی، نیسان، ایسوزو و تویوتا در این خوشهسازی مستقرند. شرکتقطعه

کارخانه خودروسازی  ۸0(. در حدود 2007)کوچیکی،  گذاری مشترک حضور دارندقالب سرمایه
خودرو فعال هستند.   27۸09196کم    تولید دست سازی برایکارخانه قطعه 1000و بیش از 

است )همان(.  1715۸71و چانگان  2566793ظرفیت تولید خودروی شانگهای )سایک خودرو(  
های علم و فناوری، به صورت مشترک خارجی است. بنز مراکز تحقیق و توسعه مستقر در پارک

در این دو »ر چین تاسیس کرد. دو مرکز تحقیق و توسعه د 2014و  2006های آلمان در سال
درصد غیرچینی  15درصد چینی و  ۸5کنند که مهندس و طراح با کیفیت کار می 500مرکز، 
(. جنرال موتورز، شریک شرکت خودرو شانگهای )سایک 2016ولد و همکاران، )گرون« هستند

عه مشترک کرد. زمان با تولید مشترک، اقدام به تاسیس  تحقیق و توس، هم1997خودرو(، در سال
تویوتا و    (.2016پرسنل است )جول و ماستی پلسی،  4000در حال حاضر این مرکز دارای 

(. 2014میتسوبیشی دارای مراکز تحقیق و توسعه مشترک با دانشگاه تسینگوا هستند )یانوها، 
سایک خودرو و جیلی و گریت وال از جمله خودروسازان چینی هستند که در آلمان دارای 

 (. 2019کز تحقیق و توسعه هستند)هتزنر، مرا
داری مبتنی بر نظر از نظام تک حزبی آن، در مجموع نظام بنگاهچین، صرف: ج( سطح بنگاه

نی در های مدیریتی، باثبات و متکی به سوابق طوالگرایی دارد. رویهساالری و تخصصشایسته
های خصوصی گریت ز شرکت(. از نظر مالکیت، به ج2015های مورد نظر است )بل، تخصص

ستند هدرصدی از بازار( دولتی  90تمامی شرکت های دیگر )با سهم   وال، جیلی و بی.وا.دی
 (2013)منبع: انجمن خودروسازان چین )به نقل از: اندرسون، 

 مکزیک

)میانگین  2107دالر در  10301به  1960در  3907سرانه مکزیک از  :GDPالف( سطح کالن
های درصد( افزایش یافته است. میزان موجودی سرمایه مستقیم خارجی در سال 7/1رشد سالیانه 

و  3/43شاخص کلی حکمرانی میلیارد دالر است.  ۸/54۸و  122به ترتیب برابر  2017و  2000
شرکت  برتر  2000مکزیک در میان  شرکت و کارخانه 20است. 1/57شاخص اثربخشی دولت 

دانشگاه برتر جهان قرار دارد. میزان شاخص پیچیدگی  1000دانشگاه آن در میان  2جهانی و 
و سهم  1۸/0و  1/36، 03/1اقتصادی، نوآوری و عملکرد رقابت صادراتی به ترتیب برابر 

میلیارد دالر  7/450، 201۸است. مکزیک در سال  GDP ،49/0های تحقیق و توسعه از هزینه
میلیارد دالر است.  6/362ای آن رات کارخانهمیلیارد دالر واردات داشته و صاد 5/476صادرات و 

م.د(، تولیدات  ۸/134ترکیب صادرات و واردات: الف( صادرات: تجهیزات حمل و نقل ) 



 125                                                                                       فناورانهگرا، سیاست صنعتی، توسعهدولت توسعه 

م.د(، تجهیزات پردازش داده  ۸/35م.د( ، تجهیزات ارتباطاتی ) 4/123خودرویی ) 
 6/67کام و دفتری )تله میلیارد دالر(. ب( واردات: تجیزات 7/29(  و نفت خام) 3/31الکترونکی)

م.د(، نفت  ۸/4۸(، شیمیایی )1/53م.د(، تولیدات خودرویی ) ۸/60م.د(، تجهیزات حمل و نقل )
و در سال  7/47، 1996-1977های م.د(. میانگین میزان تورم در سال 6/46ها )و سایر سوخت

به  19۸5-1960پزو طی دوره  2/0درصد است. نرخ دالر از میانگین  3/6، 2019-1997های 
 افزایش یافته است. 2019پزو در سال  3/19

صنعت خودروسازی مکزیک به اوایل  سابقه: ب( سطح میانی و بخشی: صنعت خودروسازی
ای را برای مونتاژ خودروی سواری در ی بیوک آمریکا، شعبهگردد که کارخانهقرن بیستم باز می

و کرایسلر  1935، جنرال موتورز در سال 1925تاسیس کرد. بعد از این، فورد در سال  1921سال 
واحدهای خود را تاسیس کردند. در ادامه در  193۸و اتومکس به صورت مشترک در سال 

های بعد، شرکت های فولکس واگن، تویوتا، ایسوزو، دایملر، ایودی، بی.ام.وی، کرایسلر / سال
ر مکزیک به چهار دوره تقسیم فیات، هوندا، و مزدا وارد این کشور شدند. تاریخ این صنعت د

 (؛ دوره1940-1920جذب سرمایه خارجی با هدف صرف مونتاژ خودرو ) شود: دورهمی
(؛ 19۸0-1940سازی )سازی واردات با هدف تولید برای داخل و افزایش میزان بومیجایگزین

و بخصوص  تولید برای بازارهای کانادا (؛ دوره1994-19۸2ی صادرات )گذار به توسعه دوره
 ، اقتصاد باز وتوسعه19۸0 (.مکزیک در دهه2017تاکنون( )رویز دوران،  -1994آمریکا )

، در چارچوب  سومین سند خودرو با عنوان 19۸9صادرات را دنبال کرد. با وجود این، در سال 
، حمایت گمرکی از خودروی ارزان قیمت ادامه یافت و در مقابل اجازه «نوسازی صنعت خودرو»

و  1994درصد در سال  10به  20چهارم، تعرفه از  ردات قطعات خودرو داده شد. در دورهوا
سازی برای طور شرط درصد داخلیکاهش یافت. همین 199۸درصد در سال  3سپس به 

گذاران خارجی به تدریج کاهش یافت. این دوره که با موافقتامه تجارت آزاد نفتا شروع سرمایه
خارجی مستقیم خارجی در این صنعت، با هدف تولید برای توجه سرمایهشد، موجب ورود قابل 

صادرات، به طور خاص در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، شد)همان(.  ارزش کل موجودی 
های دایملر، جنرال موتورز، فولکس واگن، فورد، فیات / کرایسلر، گذاری مستقیم شرکتسرمایه

میلیارد دالر بوده  6/35برابر  2017وی در مکزیک تا سال  نیسان، هوندا، مزدا، آیودی و بی. ام.
 575میلیون و  1هزار خودرو ) 100میلیون و  4مکزیک بیش از  201۸(. در 2016)لوزانو،  است

ها از تولید و  فروش هزار دستگاه تجاری( تولید کرد. سهم کارخانه 524میلیون  2هزار سواری و 
 15درصد(، فولکس واگن ) 19درصد(، جنرال موتورز ) 25خودرو به این صورت است: نیسان )

 3درصد(، مزدا ) 5درصد(، هوندا ) 6درصد(، تویوتا ) 7درصد(، کرایسلر ) ۸درصد(، فورد )
درصد( )پی. دبیلو. سی مکزیکو،  7درصد(، سایر ) 2درصد(، میتسوبیشی ) 2درصد(، رنو )

م.د  4/49م. د )  2/103برابر   201۸(. ارزش صادرات صنعت خودرو این کشور در سال 2014
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درصد تولید  70. بیش از 5م.د قطعات خودرو( بوده است 7/29م.د تجاری و  2/24سواری،  
های سن لویس پوتاسی، آگواس سالینتس، صنعت خودروسازی در جنوب مکزیک )شامل خوشه

 20(. 2017ین، شود )کلیر و روبنشتای باجو، و مکزیکو سیتی( انجام میگواناجاتو در منطقه
واحد  600ای با کنندگان رده اول، در شبکهدرصد تامین 95درصد واحدهای مونتاژ خودرو و 
(. نیسان در مکزیکالی، مانزانیلو و 2019اند )تورس و الندا، تولیدی، در خوشه مکزیکو فعال

واگن در کلیما، جنرال موتورز در سانتافه مکزیکو سیتی، کرایسلر در مکزیکو سیتی،  فولکس 
ایالت پویبال، جنرال موتورز در تولوکای مکزیکو و دلفی در ایالت چیهوا هوا دارای مراکز تحقیق 

هزار نفر، عمدتا با دکترای  4های مختلف طراحی و مهندسی هستند. حداقل و توسعه در حوزه
رخانه کا 24(. مکزیک 2017مهندسی، در این مراکز تحقیق و توسعه شاغل هستند )رویز دوران، 

 (. 2015؛ هوشینو،  2017سازی دارد )کلیر و روبنشتاین، واحد قطعه 1400خودروسازی و حدود 
های خودروسازی مستقر در مکزیک خصوصی هستند. از نظر الگوی شرکت: ج( سطح بنگاه

سازمانی  های مادر خارجی، دارای ثباتها تحت تاثیر قواعد مدیریتی شرکتمدیریتی، این شرکت
تاکاوی، ساالری هستند )تگرایی و شایستهیت قوی منابع انسانی و مبتنی بر اصول تخصصو مدیر
2020).  

 جواری، جدول تفاوت )شناسایی متغیرهای حذفی و توضیحی(  جدول هم

ی سه کشور مورد بررسی را در سطوح کالن، بخشی و آماری تجربه ، خالصه5تا  3جداول 
توانیم جدول مقایسه تطبیقی را به ها، میدهند. بر مبنای این دادهبنگاهی در کنار هم نشان می

روش تفاوت تشکیل دهیم و بر مبنای آن به شناسایی متغیرهای توضیحی و حذفی بپردازیم. 
دهد. نتایج تطبیقی به شرح زیر است. متغیرهای حذفی:  نبود ین مقایسه را نشان می، ا 6جدول 

ای باال در مراحل اول صنعت؛  نفتی بودن اقتصاد؛ مالکیت مزیت نسبی در ابتدا؛ حمایت تعرفه
ها؛ کاهش ارزش پول ملی )به تنهایی توضیح دهنده نیست(؛ میزان تورم باال دولتی شرکت

: کیفیت نظام حکمرانی، سیاست صنعتی و نظام نوآوری ملی، رشد باثبات .متغیرهای توضیحی
در بلندمدت، توانایی در کنترل تورم و نزولی کردن آن در طول زمان، ثبات سیاسی )در سطح 
کالن(، سیاست صنعتی و نظام نوآوری بخشی،  هماهنگی سیاستی )در سطح صنعت(، ظرفیت 

کند. دولت توسعه خواه همراه با نظام یه مقاله را تایید میجذب )در سطح بنگاه(. این نتایج، فرض
حکمرانی خوب، با تامین رشد بلندمدت و تدوین و اجرای سیاست صنعتی آینده نگر بر بستر 

دهی تعامالت قوی با اقتصاد جهانی، عامل اصلی در بازسازی ساختار تولیدت و صادرات و  شکل
هایی با ظرفیت جذب قوی و در تحلیل خلق شرکت به نظام نوآوری در سطوح ملی و بخشی، و

                                                           
سازمان تجارت جهانی ) - 5 صادرات خودرو میان منبع  صادرات باالی جهان  4/123تفاوت ارزش  سایت  میلیارد دالر( و وب
سواری، بندی اول مربوط میمیلیارد دالر(، احتماالً به لحاظ مواردی در طبقه 2/103) سه گانه خودروی  شود که در طبقه بندی 

 ندارد. خودروی تجاری و قطعات خودرو قرار 
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های دولتی با نهایی، رهایی اقتصاد از اتکاه به نفت در صادرات )مانند مکزیک( و خلق بنگاه
گذاری مشترک مزیت رقابتی باال در سطح جهانی از طریق آزادسازی در جهت سرمایه

سبی اولیه )مانند هر دو کشور خارجی)مانند چین( و خلق مزیت رقابتی به رغم نداشتن مزیت ن
 چین و مکزیک( است.

 های سطح کالنهای شاخصداده -3جدول 

 منبع: نویسنده

 های سطح بخشهای شاخصداده -4جدول 

 منبع: نویسنده
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 های سطح بنگاههای شاخصداده -5جدول 

 منبع: نویسنده

  مقایسه تطبیقی -6جدول 

 الف: سطح کالن 
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 ب: سطح بخش و صنعت

  

 ج:سطح بنگاه

 منبع: نویسنده

 های سیاستیتوصیه

های بلند صنعت خودروسازی ایران بر مبنای شاخص میزان تولید، رشد خوبی طی سال
گذشته داشته ولی بر مبنای شاخص توسعه فناوری و مزیت رقابتی، ضعیف عمل کرده است. 

ای در مراحل اولیه، ههای رایج، ناشی از سیاست حمایت تعرفاین ضعف، برخالف برخی تحلیل
کشورهای چین  ها و ورود اولیه بدون مزیت نسبی به صنعت نیست. تجربهمالکیت دولتی بنگاه
اند که ای در مراحل اولیه استفاده کردهها نیز از حمایت تعرفهدهد که آنو مکزیک نشان می

تقای مزیت رقابتی، فناوری و ار سازی برای توسعهاست؛ ولی با زمینه« صنعت نوزاد»ضرورت 
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 90های خودروسازی اصلی )با سهم اند. در چین مالکیت شرکتبه مرور آن را کاهش داده
علت رعایت استانداردهای مدیریتی و قرار گرفتن درصدی از بازار( دولتی است، با وجود این، به

ولید و گذاری مشترک خارجی )هم در تدر متن تحوالت زنجیره ارزش جهانی از طریق سرمایه
طور، هم چین و هم مکزیک مانند اند. همینهم بخصوص در تحقیق و توسعه( موفق عمل کرده

اند. بنابراین، تر از ایران عمل کردهاند اما موفقایران از ابتدا مزیت نسبی در این صنعت نداشته
سیاسی و ماند توانایی دولت در تامین شرایط باثبات چه به عنوان متغیر توضیحی باقی میآن

سازی برای اقتصادی بلندمدت، رشد اقتصادی پایدار، تدوین و اجرای سیاست صنعتی و زمینه
داری قوی مبتنی بر استانداردهای گیری و تکامل نظام نوآوری ملی و بخشی و نظام بنگاهشکل

مدیریتی جهانی است. به بیانی دیگر، ضعف صنعت خودروسازی ایران، ناشی از نبود پیش 
« مندشکست نظام»گانه مرتبط به هم کالن، بخش و بنگاه و در نتیجه وقوع در سطوح سه هاشرط

نگر معطوف به درون ناشی از آن است. در این شرایط، با راهکارهای جزیی« شکست قابلیتی»و 
نگر رویکرد نهادگرایی تکاملی، تحوالت ها داد. با نگاه کلتوان پاسخی به این شکستبنگاه نمی

در سه سطح مذکور، الزم و ضروری است. در سطح کالن: تغییر قواعد نظام حکمرانی اساسی 
های ها در نظامدوکشور چین و مکزیک، صرف نظر از تفاوت و افزایش کیفیت آن. وجه مشخصه

شان و نوع برخوردشان با سرمایه خارجی، در این است که با درک درست از توسعه حکمرانی
نسبی قابل قبول هستند. بدون چنین   های حکمرانی با کیفیتدارای نظام و عوامل اثرگذار بر آن

ماندگی فناورانه سازی برای جبران عقب تغییری، امکان تدوین و اجرای سیاست صنعتی و زمینه
در صنعت خودروسازی وجود ندارد. در سطح میانی و بخش )صنعت(: تدوین نقشه راهی برای 

.جذب سرمایه جهانی با هدف پر کردن شکاف جاری. این 1صنعت خودرو با توجه جدی به 
گذاری مشترک و حق لیسانس در حوزه تولید و مهم تر از آن در حوزه همکاری در قالب سرمایه

. ساماندهی برخی از واحدهای تولیدی 2تحقیق و توسعه، به صورت پایدار، ضروری است. 
. کاهش سهم دو 3یک خوشه صنعتی. اصلی و قطعه ساز و مراکز تحقیق و توسعه در دست کم 

. تقدم 1درصد. در سطح خرد )بنگاه(:  60تر از گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا به کم
دهد که در صورت وجود ثبات مدیریتی و چین نشان می سازی. تجربهآزادسازی بر خصوصی

ت اول در صنعت، با تمرکز دو شرک رعایت استانداردهای مدیریتی جهانی و پایین بودن درجه
ها، بر بستر تعامالت قوی با نظام اقتصاد جهانی، امکان ارتقای ظرفیت جذب آزادسازی شرکت

و نیل به همپایی فناورانه حتی با مالکیت دولتی وجود دارد )مالکیت فرع بر مساله است. اصل 
المللی ینمساله، وجود ظرفیت جذب اولیه قوی و  قرار گرفتن شرکت ها در متن تعامالت ب

. تقویت سرمایه انسانی، رعایت 2گذاری مشترک خارجی است(. ویژه از طریق سرمایهبه
 های شدید مدیریتی.جاییاستانداردهای مدیریتی جهانی و پرهیز از جابه
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