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 مقدمه 

ست. این صنعت به ترین صنایع ایجادکننده ارزشصنعت خودروسازي یکی از مهم ارا دلیل د افزوده در اقتصاد هرکشور ا

ده بودن زنجیره تأمین آن در برخی از کشییورها ءزص صیینایع مادر و راه ردي هاي پیشییین و پنییین و  نییتربودن حلقه

وخارج کشییور به شییناخت بهتر براي  بنابراین درک مناسییا از ويییعیت موءود این صیینعت در داخل .آیدشییرار میبه

هاي موءود براي حفظ بقا و ادامه منیییر منتخ خواهد شیید. صیینعت  یري و بازنگري در برخی از سیییاسییتتصییریم

سهم  شتن  شور با دا سازي ک صدي از ارزش 21خودرو سهم حدود  در صنعت و  صدي در تولید  4افزوده کل بخش  در

یال ی یدت تنزل پیدا کرد، از ءایگاه مهری در اقتصاد کشور برخوردارهاي اخیر بهناخالص داخلی که در س ی است و لذا  ش

سا به يروري میرفت از چالش منظور برون ارائه راهکارهاي منا شییییید. در این هاي موءود،  سیبا شد تا با  برر تالش 

شی آقاي بهره نت پژوه ش صادي تدبیر یري از راهکارهاي برون رفت ن شکده اقت و هرچنین  محرد ءعفري، رئیس پژوه

هاي ها تخصیییصیییی بتوانیم به ارایه بهترین راهکارهاي برون رفت از چالشها و  زارشاکاوي در برخی دیگر از پژوهشو

  صنعت خودرو دست یابیم.

 

 شنهادات: پیشنهاد اولپی

شیرکت زیر باقی براند و  3هاي ايیافی ایران خودرو از بدنه ایران خودرو خارج شیوند و ایران خودرو مشیترل بر شیرکت

را ءدا می  ها، و رسییرا از لیل شییرکت مادر آنده هره زیرمجروعه یک هلدینگ قرار داده شییوندهاي مازاد و زیانشییرکت

 :کنیم

 ایران خودرو 

 ی )ایناکو(عات یدکقط 

 اپکو )ال ته در مقیاس بنیار کوچک(س 

 

 شتن شور با دا سازی ک صدی از ارزش 21سهم  صنعت خودرو سهم حدود  در صنعت و   4افزوده کل بخش 

 .درصدی در توليد ناخالص داخلي، از جایگاه مهمي در اقتصاد کشور برخوردار است

 سایپا حتماً باید خصوصي شود تا بتواند با قطعهایران خودرو و  ( معروف و مطرح دنيا Vendorsسازان )سازی 

 این دو شرکت را بفروشيم تا بتوانند همزمان سيت در بازار شوند.وارد توافق شوند. همزمان سهام 

 خودرو،  متياز ق هامتيق ریس  ا یریرپذيدر بازار خودرو و با لحاظ تأث ختهيلجام گس   یهامتيبا توجه به ق

ست دوم ارزان یجهت کاهش التهابات بازار، خودروها ستیضرور سدان( که ارزبر متيقد س ی)کالس   اريب

 مشخص وارد کشور شود.  یابا برنامه دارد یمحدود

 ای، تأمين نيازهای مالي ریالي، ای و س  رمایههای واس  طهدهي به تأمين مالي ارزی برای واردات کاالاولویت

سرمایه ست که گذاری و همکاریگسترش  سازی از جمله راهکارهایي ا های مشترک با برندهای مطرح خودرو

 .صنعت خودروسازی کمک شایاني کندتواند به رونق و خروج از رکود مي
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 مزایای این پیشنهاد

کردند، باید به دن ال درآمدزایی بروند. چنانچه هاي مذکور که تا بیش از این از ایران خودرو ارتزاق میشیییرکت 

 این توان براي آنها مینر ن اشد باید فروخته شوند یا تعطیل شوند یا کوچک شوند. 

نه  کاهش میهاي هزی بل توءهی  قا به میزان  بار ایران خودرو  بد و ایران خودرو میسیییر به یا ند تعهد خود  توا

 سازان را انجام دهد و تولید خودرو افزایش یابد.قطعه

 شود.ها دیگر به ایران خودرو منتنا نریعدم تعهدات، تعدیل نیرو و ... این شرکت 

 تواند مهم باشد.ي خواهند بود که در شرایط تحریم بنیار میها براي بقا نیازمند خالقیت و نوآوراین شرکت 

 

 پیشنهاد دوم

 هاي خودروسازي. سازان خودرو داده شود مشروط به تأمین قطعه شرکتبابت بدهی و تأمین قطعه، به قطعه 

 با هاي خودرو سازي دارد شرکت کروز است که هایی که طلا زیادي از این خودرو و سایر شرکتیکی از شرکت

توان خط تولید ایران خودرو و سییایر خودروسییازها را به لحام تأمین قطعات رایزنی و توافق با این شییرکت می

 موردنیاز، سامان داد. 

  ها ان ار قطعه در کف پارکینگ خودرو به علت ن ود 800خودرو تولید روزانه حدود  1600در حال حايیر از هر

 ودرو تولیدي را روانه بازار نرود.تواند کل خشوند که با این سیاست میمی

 

 پیشنهاد سوم
 سازي شود تا بتواند با قطعهایران خودرو و سایپا حترًا باید خصوصی( سازانVendors1 معروف و مطرح دنیا )

 هرزمان سهام این دو شرکت را بفروشیم تا بتوانند هرزمان سیت در بازار شوند.وارد توافق شوند. 

 2هاي صنعت خودروسازي ایران در حال حاير تکنولوژي تولید ترامی قطعات خودرو از ءرله تکنولوژيTR1  را

 ها چنین امکانی فراهم خواهد شد. سازي این شرکتندارد. با خصوصی

 سازی باید رعایت شود:سه نکته در بحث خصوصی

 مه زمانی مشخص صورت  یرد.سازي باید آرام آرام و مرحله به مرحله براساس یک برناخصوصی 

 شوندسازي نیز شرکتبعد از خصوصی براي مثال » اما نه حرایتی به شکل امروز آن: ،ها باید از سوي دولت حرایت 

شد، 2008دولت آمریکا در بحران  شکل مواءه  شرکت ءنرال موتور با م شرکت مذکور را  و وقتی  سهام  شی از  بخ

 «خریداري نرود تا از ورشکنتگی آن ءلو یري کند ولی به محض بهتر شدن شرایط اقدام به فروش سهام کرد.

 ش ه صندوقهیچ بخش عرومی و  ستگاهدولتی مانند  نتگی، د ش سهام این دو ها و وزارتخانههاي بازن ها حق خرید 

 شرکت را نداشته باشند.

                                                           
 .شود می تقویت نیز داخلی سازند ان طراحی توان ءدید، هاي پروژه کیفی سطح ارتقاص بر عالوه استراتژي این در - 1
 از اي مجروعه تخصصی بطور که ساز مجروعه 50 با ساز، قطعه 500 با بنتن داد قرار ءاي به خودرو ایران ساپکوي مثال براي که برویم سرتی به باید - 2

 تاسفانهم. کنند تهیه ساز مجروعه یک از را ماشین داش ورد کل مثال براي یعنی. ب ندد قرارداد کنند می مونتاژ و تامین را خودرو از بخش هر نیاز مورد قطعات

 .داریم ندرت به کشور در TR1 سازان قطعه ما
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 یشنهاد نهاییپ

 ها از قیرت خودرو، هاي لجام  نییییخته در بازار خودرو و با لحام تأپیرپذیري سیییایر قیرتبا توءه به قیرت

قیرت )کالس سییدان( که ارزبري بنیییار يییرورینییت ءهت کاهش التهابات بازار، خودروهاي دسییت دوم ارزان

 اي مشخص وارد کشور شود. محدودي دارد با برنامه

 هیچ تعهدي ءهت تأمین ارز این دسییته خودروها  ارت صیینعت، معدن و تجارتبدیهی اسییت بانک مرکزي و وز

 ندارند و صرفاً براي مدت محدود و کاهش التهابات صورت خواهد پذیرفت.

 

 راهکارهای اجرایي برون رفت صنعت خودرو در شرایط کنوني

 :1ودشزیر توصیه میرفت صنعت خودرو از ويعیت کنونی راهکارهاي طورکلی براي برون به

 اقعیواگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و -1

 2هاي مشرول وا ذاري در  روه یک ماده خودرو و سایپا ءزص شرکتهاي اصلی خودروسییییییازي، یعنی ایرانشییییییرکت

ست سیا صل چهلقانون  ساس بند هاي کلی ا شتند که بر ا سی قرار دا سا صوبه هیأت 1وچهارم قانون ا وزیران مورخ م

سییهام آن در اختیار دولت باقی خواهد  %20صییورت حداقل منتقل شییدند که در این  2به  روه دو ماده  ،07/10/1390

صوبه پیشماند، لذا به نظر می سد باید م صالر صی فته ا صو سرت خ شود و به حالت اول بر ردد تا حرکت به  ازي سح 

 .واقعی در صنعت خودرو شکل  یرد
 

 اعمال دقیق مدیریت دانش و تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک -2

صوالشرکتانتقال دانش بین  ستفاده از مح سایه ت و دانش یکدیگر و بومیهاي داخلی و خارءی و ا سازي این دانش در 

 .پذیر خواهد بود اعرال دقیق مدیریت دانش امکان
 

 تأسیس مراکز آموزشی و تحقیقاتی -3

ی عرصه کارهاي فن شیید ان آن درن در تأسیییس مراکز آموزشی و تحقیقاتی و استفاده از تربیتالهاي ک ذاريسرمایه 

 .و مدیریتی ءزص مواردي است که در بلندمدت بنیار تأپیر ذار خواهد بود
 

 متشکیل اتاق فکر و مدیریت تحری -4

وش ها، کاهش فرریزي و ارائه راهکارهاي عرلیاتی براي مواءهه با مواردي از ق یل تحریممنظور برنامه تشکیل اتاق فکر به

ید. هرچنین اتاق فکر باید بهتواند تأپیرشدت می و ... به یکالصورت لحظه ذار باشی تقال ت و چگونگی اناي منائل و مشی

هنگام در اختیار مدیران صیییورت به عات و برنامه خود را بهح آن را رصییید کند و اطالفناوري و تدوین راه رد و اصیییال

 .خودروسازي قرار دهد
 

 ادغام در صنعت خودرو -5

یترياین صنعت، هرنطح بودن شرکتیکی از ملزومات ادغام در  ی ها ها و قاطع بودن مدیریتها بر اساس سطح مالی مش

ست،  رچه ادغام، کاهش هزینه صریرات و اءرا ا سعه و افزایش بازار فروش را به هرردر ت اه دارد، اما با هاي تحقیق و تو

                                                           
 97، تابنتان 4، شراره فصلنامه تخصصی سیاستگذاري علوم و تکنولوژي، رفت از ويعیت بحران در صنعت خودرو ایران راهکارهاي برونع اس نیا، سید محرد،  - 1
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رقابتی مانع از افزایش بیرویه واردات و کاهش اي، يرن  شایش فضاي زم و استفاده دولت از ابزار تعرفهالاتخال ترهیدات 

سییازي واقعی خودروي ایران و زمان ورود به کیفی خودروهاي تولید داخل خواهد شیید. این راهکار در صییورت خصییوصییی

تنها باعث تحقق اهداف  هاي خودروسییاز داخلی نهبازارهاي ءهانی کارسییاز خواهد بود، در غیر این صییورت ادغام شییرکت

 .اي در هدایت و مدیریت شرکت بزر تر دولتی را در پی خواهد داشتت عدیدهشود، بلکه مشکالموردنظر نری
 

 پذیریها برای تحریک خودروسازان به ارتقای کیفی خودرو و افزایش رقابتتعرفه یکاهش پلکان -6

 پذیري، کاهشرقابتفزایش کیفیت و توان  منظورترین ابزار براي تحریک و تشییویق صیینعت خودروسییازي بهشییاید مهم

 .س خودروهاي تولیدي داخل کشور امکان انگیزش را ایجاد کندردیف باکالاي پلکان هم ونهها باشیید، بهپلکانی تعرفه
 

 های تابعه فرعی غیرضرورت ساختاری و مدیریتی و حذ  شرکتالرفع مشک -7

هاي فرعی و انتقال وظایف و کارکرد و تجریع شرکتهاي خودروسییاز و حذف ح سییاختار و فرآیندها در شییرکتا اصالب

شرکتآنها در یکی از معاونت سط  شده تو صلی ایرانهاي لیربط، رانت بزرگ ایجاد شرکت ا ه خودرو کهاي تابعه فرعی به 

بنییا که از زیانده شییدن این شییرکت  یافته و چه در نهایت نصیییا سییهامداران این شییرکت تولیدي خواهد شیید، انتقال

 نرخ ده بود، شیییرکت تابعه تأمین قطعاتراي مثال، در سیییالی که شیییرکت اصیییلی خودرو زیانب خواهد کرد؛ ءلو یري

CostPlus   درصد بوده است 40حدود آن. 
 

 های جهانیسازی و تجمیع آنها در سطح مقیاسهای تقویت و ارتقای صنعت قطعهکارگیری سیاستبه -8

اي هو ایجاد و تقویت تشکل)هرانند کشور ترکیه(  سازيخارءی در صنعت قطعه ذاري ويع قوانین براي تضرین سرمایه

 سازيصادراتی تخصصی در بخش قطعه
 

 ارتقای کیفیت -9

ست سیا شور ایفا خواهد نرود که مهماز ءرله  سطح کیفی تولید خودرو در ک ست که نقش کلیدي در به ود  رین تهایی ا

نریع در  ساختار دولتی صالاابزار آن ت ش هیا در بخش کالح  ضاي  شور رفع ف صاد ک ساختاري اقت صنعت ن و   دولتی از 

 .وچهارم قانون اساسی است هاي کلی اصل چهلخودروي کشور در راستاي قانون اءراي سیاست
 

 های خارجی و استفاده از پلتفرم مشترکتوسعه همکاری -10

و  ءوییرم مشترک در سطح مقیاس ءهانی، صرفهعامل اصلی حرکت یکپارچه صنعت خودروي ءهان در استفاده از پلتف

در  شده سهم پلتفرم ءهانیهاي انجامهاي هنگفت طراحی و تولید پلتفرم ءدید است و بر اساس پیش ینیپرهیز از هزینه

ویژه هاي خارءی بهخواهد رسیییید. تررکز راه ردي بر ءذم هرکاري % 74به 2019خودروهاي سییی ک در سیییال 

سییازي ءهانی، تجربه موفق کشییورهاي ترکیه و برزیل و اکثر اقتصییادهاي سییطح خودروسییازي و قطعه ذاري در سییرمایه

 .نوظهور است

 

 کالم آخر

سازي در ءهان نقش و ءایگاه ویژه نیاري از کشورها بهصنعت خودرو سعه اي دارد و در ب صلی تو عنوان موتور و محرکه ا

دلیل ارت اط این صنعت به .اءزاي مهم و ءدانشدنی تجارت و صنعت ءهانی استخودروسازي از  د.کناقتصادي عرل می
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هاي هاي رشییتهاي از فناوريصیینعت دیگر، مشییهور به لکوموتیو صیینایع اسییت. در سییاخت خودرو مجروعه 61با بیش از 

نعت است و لذا این صکاررفته سییتیک، شیری، پارچه، عایق، شیشه، برق و ... بهمختلف صنعتی هرچون صنایع فلزي، پال

  د.شویافتگی محنوم میههاي توسععنوان یکی از شاخص به

شدید تحریم سازي، بیهاي ظالرانه، بهت صنعت خودرو صاد کالویژه تحریم  ضاي اقت ن، محدودیت منابع ارزي، پ اتی در ف

 توءهی خودروسازانازار ارز، بیري قطعات ورودي، نوسانات شدید بارزش دال يدلیل حجم باالوابنتگی به نوسانات ارز به

نا ضاي ک سازان خارءی از بازار تولید خودروي داخل، ف صاري موءود ایران، خروج خودرو ضاي انح ستفاده از ف وکار به ا

یلی اسییت که به کاهش میزان تولید صنعت از ءرله مهرترین دال ...هاي تأمین مالی ریالی و ارزي و نامناسییا، چالش

 افزوده صنعت خودرو منجر شده است.در پی آن کاهش ارزشخودروسییازي و 

هاي تولیدي تدوین و به مرحله اءرا  ذاشته شود. هاي حرایتی مجزایی در راستاي خروج از رکود این فعالیتبنییییییییته

رش اي، تأمین نیازهاي مالی ریالی،  نیییتاي و سیییرمایههاي واسیییطهدهی به تأمین مالی ارزي براي واردات کاالاولویت

ست که می ذاري و هرکاريسرمایه سازي از ءرله راهکارهایی ا شترک با برندهاي مطرح خودرو تواند به رونق و هاي م

حال باید دید که دولت و منییالوالن وزارت صیینعت، معدن و . خروج از رکود صیینعت خودروسییازي کرک شییایانی کند

اي صنعت خودرو دارند؟ یی براي برون فت از چالشهرچنین کارشناسان و متخصصان صنعت خودرو، چه راهکارهاي اءرا

 تواند با اءرایی کردن راهکارهاي خود به چالش صنعت خودرو پایان دهد؟ دولت می 98آیا در سال 

  


