
  آن توسعه رويكرد تغيير ضرورت و خودرو صنعت هاي واقعيت

  پور كارساالري يوسف حسن

هـاي مقيـاس    عـدم اسـتفاده از صـرفه    ها بدون مالحظـات كيفيـت،   خودرو كشور بدليل افزايش مستمر قيمتصنعت 
دچار عدم تخصيص بهينـه منـابع    هاي زيست محيطي در كالن شهرها  دسترسي به بازار جهاني، مسبب بروز آلودگي

در سنوات . لي نيز وجود داردهاي خودروسازي داخ كنندگان و شركت متاسفانه ناماليمات شديدي بين مصرف. است
صـنعت خـودرو بـا تاكيـد بـر انحصـار فروشـنده و در سـايه سياسـت جـايگزيني واردات و            گذشته نظام اقتصادي

بدنبال داشته كه در نهايـت منجـر بـه     نيز چنين رويكردي مزايايي را. است ي دولتي مورد توجه قرار گرفتهها حمايت
   .صنعت خودرو گرديدسرعت بخشيدن به فرايند رشد توليدات 

   : ، عبارتند ازسه واقعيت صنعت خودرو كشور كه گريزي از آن نيست
  افزايش شدت وابستگي رشد و اشتغال صنعتي به توسعه صنعت خودرو: واقعيت اول 

 نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده صنايع  واحد درصد از 31بطور متوسط نزديك به 1375-1390ي ها طي سال
بوده است بدين ترتيب به مهمترين محـرك اصـلي رشـد     مديون رشد توليد وسايل نقليهاي كشور  كارخانه
آنچه . درصد است 11.2و  12.2صنايع شيميايي و غذايي به ترتيب  اين رقم براي. تبديل شده است صنعتي

صنايع توليد وسايل نقليـه بـيش از دو    صنعتي كشور از كانال توسعه زايي رشد مشهود است، شدت تحرك
  .است ابر صنايع شيميايي و غذايي بودهبر

 محرك اصلي رشد اشـتغال صـنعتي    به عنوان مهمترين طي همين مدت، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري
 اشـتغال صـنعتي كشـور    نرخ رشد سـاالنه  واحد درصد از 34بطور متوسط نزديك به . شده اند نيز شناخته

بر  تر سرمايه كه عمده فلزات اساسي صنايع شيميايي و ايجاد شده است كه اين رقم براي توسط اين صنعت
، براي ايجاد يك شغل در صنعت توليـد  1390در سال . درصد است 22و  23محسوب مي شوند به ترتيب 

 2.2وسايل نقليه بطور متوسط نزديك به يك ميليارد ريال، براي صنايع شيميايي و فلزات اساسي به ترتيب 
  . گذاري انجام گرديد ميليارد ريال سرمايه 2.8و 
   :ي اقتصاديها ارتباط پيشين باال با ساير بخش: واقعيت دوم

 71و در ميـان  صنعت  28در بين ) ماقبل( ١براساس ضرايب پيوند پيشين صنايع توليد وسايل نقليه موتوري 
 . است 19اين رتبه براي خودروسازي جهاني  .باشند مي را دارا بخش رتبه اول

 

  اتكاء باالي به بازار داخلي :واقعيت سوم
  سال سابقه فعاليت، اهميت يافتن مسـتمر   37مهمترين تغيير حاصله در وضعيت صنعت خودرو كشور طي

 براساس يك معيار سـاده كمـي و مقـداري ارزش   . و فزاينده توليد براي مصرف كنندگان داخلي بوده است
                                                            

به اين معنا كه اين ضريب مجموع . دهد هايش را نشان مي كنندگان نهاده ارتباط بين يك بخش و تامين): ماقبل(ضريب پيوند پيشين  -1
دهد اين ضريب  را نشان مينيازهاي مستقيم و غيرمستقيم يك بخش براي پاسخگويي به يك واحد افزايش در تقاضاي نهايي آن بخش 

  .هاي خود دارد كننده نهاده هاي تامين هرچه بيشتر از يك باشد؛ يعني آن بخش پيوند قوي با بخش



 13ميليون دستگاه رسيد كه رتبه  1.4ديعني ، به بيشترين مقدار خو1390توليدات خودروي سواري در سال 
اين تغيير منحصر به تغيير كمي صرف بوده و به ايجاد تغييـر كيفـي   . جهاني را به خود اختصاص داده است

جلسـات  . در مالحظات رفاه شهروندان داخلي و حتي خود اتكايي ارزي اين صنعت هم منجر نشده اسـت 
داخلي اساسـاً   كه هدف خودروسازان اين واقعيت را آشكار نمودبرگزار شده با مديران ارشد خودروسازان 

اگـر در ايـن بـين    . بـه فـروش رسـاند    براين قرار دارد كه محصوالت خود را به مصرف كننـدگان داخلـي  
ضمن اينكـه در  . آورند محصولي هم به خارج صادر گرديد به عنوان يك فعاليت جنبي و ثانويه بحساب مي

تمايل سنتي سياست توسعه صـنعت خـودرويي كشـور در ايـن بـود كـه قـدرت و تـوان          ها طول اين سال
ي خودروسازي را در ارتباط با افزايش دادن قيمتها با هدف كسب منافع اضافي به زيـان مصـرف   ها شركت

 . كننده محدود سازد

  
  به آينده  ها افزايش نااطميناني: واقعيت چهارم

 از خودروهاي با مصرف زياد سوخت بـه خودروهـاي كـوچكتر و     داخليكنندگان  تغيير ترجيحات مصرف
كاهش درصد جمعيت جوان كشور ( داخلي  تقاضاي ، محدود شدنمحيطي هاي زيست نگرانيشدت يافتن 

، احتمـال عضـويت ايـران در    )تا ده سال آينده، افزايش آگاهي شهروندان در اسـتفاده از خـدمات عمـومي   
رقابتي رقبـاي جهـاني از حيـث كيفيـت وقيمـت از كانـال پيشـرفت         ارتقاء مزيت سازمان تجارت جهاني،

توسعه صنعت خـودرو كشـور البتـه در صـورت ادامـه       نسبت به آينده نااطمينانيافزايش فناوري، منجر به 
 .شود صنعت خودرو مي سياست صنعتي قبلي در حوزه

  
  رويكرد آتي توسعه صنعت خودرو 

صادرات مي تواند نقش فعـالي را   از توليد به 1ي، تغيير كانون توجهداليلي وجود دارد كه در صنايع خودروساز
يا ايجـاد همـدلي    تواند با متمركز كردن كانون توجه دولت مي. در زمينه اعتال و ماندگاري منافع ايشان ايفا نمايد

حول دغدغه مشترك نفوذ در بازار جهاني كمك بزرگي به توسعه صـنعت خـودرو    ها و هماهنگ سازي تصميم
اسـت   1404 از مصاديق اين واقعيت، تدوين چشم انداز توسعه توليد و صادرات صنعت خودرو در افـق . نمايد

 اهداف در نظر گرفته شده كه آينده نظام توسعه. كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظيم و ابالغ گرديد
 .ي خودروسازي را براي رسيدن به هدف مشترك ترغيب مـي كنـد  ها شركت كند صنعت خودرو را مشخص مي

المللي براي صـادرات انبـوع هسـتند و نـه      هاي خودروساز كشور نه داراي تجربيات بين در حال حاضر شركت
به با مديران ارشـد  در قالب مصاح -هاي ميداني صورت گرفته  بررسي. پشتوانه قوي براي مديريت فروش دارند

و بـر پيشـرفت    شـود  سخت افزاري تاكيد مـي  استفاده از مشاوران خارجي بر استفاده از تكنولوژي -خودروساز
ايـن رو اسـتفاده از مشـاوران     از. افزاري در ارتباط با فـروش فرامـرزي معطـوف نيسـت     دانش و تكنولوژي نرم

صـادراتي محصـوالت    تقويت شـبكه  ن عامل اصليهاي نرم افزاري به عنوا خارجي جهت بكارگيري تكنولوژي

                                                            
1. Focal Point 



چنانچه صنعت خودروسازي راضي به رشد بـاالي صـادراتي   . از اهميت وافري برخوردار است صنعت خودرو
همانند ساير كشورهاي منطقه باشد به ناچار استفاده از مشـاوان خـارجي بـه عنـوان بخـش مهمـي از سـاختار        

صـنعت   بـدليل فقـدان تجربيـات الزم   . ورد توجـه قـرار گيـرد   المللي شدن صنعت خـودرو كشـور بايـد مـ     بين
هـاي خودروزسـاز بـا     ترديدي نيست كه حركت در اين مسـير شـركت   خودروسازي كشور در حوزه صادرات،

تـوان   مشاوران خارجي را نمي نقش الملي مواجهه خواهند بود كه هاي بين اي در توسعه فروش مشكالت عديده
  .گرفت ناديده

  
ي بازرگاني با توجه قراردادن لـزوم اتخـاذ سياسـت صـنعتي پسـاتحريمي، اقـدام بـه        ها و پژوهش موسسه مطالعات

در  "سياستهاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات غيرنفتي و ايجاد اشتغال "برگزاري اولين همايش بين المللي 
. دستور كـار خـود قـرار داده اسـت     را المللي در اين ارتباط تبادل تجربيات بين مهرماه سال جاري با هدف 18و  17

يكي از اهداف اصلي همايش تبيين سياست صنعتي پساتحريمي صنعت خودرو كشور اسـت كـه در قالـب ميزگـرد     
 .گذارد برگزاري همايش به بحث و بررسي ميهمزمان با  ،تخصصي و با حضور صاحب نظران داخلي و خارجي


