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بررسي و آسيب شناسي وضعيت موجود و چشم انداز 

  صنعت خودرو در كشور
  
  
 
  
  
  
  
  

 پژوهش هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمركز آموزش و 
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  و بيان مسئله مقدمه 

هاي توسعه صنعتي، در ارتباط با راهبردهاي اخير، كشورهاي مختلفي با تبيين و تدوين صحيح طي دهه
اي از توسعه صنعتي به مجموعهراهبرد واقع، اند. بههاي مناسبي دست پيدا كردهخودرو به موفقيتصنعت 

الف) در بُعد خارجي چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت شود كه هاي بلندمدت دولت اطالق ميگيريجهت

تخصيص منابع بين صنايع  طور غيرمستقيم بركند و ب) در بُعد داخلي بهكشور با اقتصاد جهاني را تعريف مي

  گذارد.هاي صاحب نفوذ جامعه اثر ميو يا گروه
عنوان يك مسير و يا يك مرحله از گذار توسعه اقتصادي، بنابراين با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتي به

ارها، بودجه، تر از آن، ابزاي پايينصنعتي را به نقشه راهي تشبيه كرد كه سياست صنعتي در اليهراهبرد توان مي
كند. در واقع، سياست مذكور دربردارنده كليه سياستهاي اجرايي طي مسير را مشخص ميملزومات و تاكتيك

راهبرد تحقق  برايصورت هماهنگ هاي صنعتي، تجاري، ارزي، پولي و مالي است كه همگي در يك راستا و به
  شوند.توسعه صنعتي، تنظيم مي

ها مناقشه هاي صنعتي در دنياي امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع سياستسياسترغم گستردگي استفاده از به

ايجاد محيط مطلوب براي صنعتي شدن از طريق ثبات اقتصاد وجود دارد. با اين وجود يك وفاق كلي در ارتباط با 

ي شده و اجراي قانونكالن، پايين آوردن ريسك كشوري، تأمين عمومي آموزش، حقوق مالكيت تضمين

سازي سياست بومي -١هاي صنعتي مشتمل بر هاي سياستشود. در اين راستا چارچوبمالحظه مي قراردادها
حمايت مشروط و  -٤انتخاب صنايع خاص و   -٣هاي جديد داراي مزيت، ايجاد انگيزه در فعاليت -٢صنعتي، 

هاي چشمگيري صولي، به موفقيتمناسب و اراهبرد بندي شده؛ تعريف شده و كشورهاي مختلفي با تدوين زمان
  توان به كشورهاي زير اشاره نمود:طور نمونه مياند كه بهدر حوزه خودرو دست يافته

  * جمهوري خلق چين
ميليون دستگاه خودرو  ٢٦بالغ بر  ٢٠٢١جهان بوده كه در سال  دركشور چين بزرگترين توليدكننده خودرو 
از قبيل؛ وضع ماليات  هاي حمايتي و تشويقي در صنعتسياستتوليد نموده است. كشور مزبور با استفاده از 

المللي، ارائه هاي مالي بينگذاري در حوزه دارايي ثابت)، اولويت در دريافت حمايتصفر درصد (در خصوص سرمايه
بوده است و  %٥,٤ها (نرخ بهره بانكي هاي توليد خودروهاي ارزان قيمت، قطعات و قالبپروژه برايهاي خاص وام

هاي زير مجموعه توليد بوده است)، حمايت از گسترش شركت %٣,٤نرخ تخصيص داده شده براي موارد فوق 
هاي فني سياستتوليد خودرو و موتور،  هايهاي مشترك در پروژهگذاريكنندگان خودرو و قطعه، انجام سرمايه

كارگيري و ترويج فناوري كارگيري دانش خارجي و بهايجاد مراكز تحقيق و توسعه محصول با به از قبيل؛
از قبيل؛ استفاده گذاري هاي مالي و سرمايهسياستالكترونيك، استفاده از مواد جديد در توليد خودرو، 

گذاري خارجي، كارگيري سرمايههگذاري و بهاي دولتي با تاييد شوراي سياستخودروسازان و قطعه سازان از وام
 از قبيل؛ كاهش تدريجي تعرفه هاي واردات هم راستا با توسعه صنعت خودرو،  هاي كنترل وارداتسياست
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و ايجاد محدوديت در واردات خودروي نو از طريق ضوابط مالياتي، ممنوعيت كامل واردات خودروهاي دست دوم 
نمايد به نحوي كه در سال مورد اشاره بالغ بر  ... توانسته ساليان سال جايگاه خود را در صنعت خودرو جهان حفظ

كشور آمريكا بعد از چين،  ،درصد توليد خودرو در جهان را به خود اختصاص داده است. الزم به ذكر است ٣٢
ميليون  ٩,١موفق به توليد  ٢٠٢١داده كه در سال  دومين جايگاه توليد كننده خودرو در جهان را به خود اختصاص

ميليون  ٨٠,١٤كل خودرو توليد شده در سال مورد اشاره: -درصد كل توليد خودرو در جهان ١٣خودرو (حدود 
  دستگاه) شده است.

  * هند
 درصد از كل ٥,٤ميليون دستگاه خودرو (حدوداً  ٤,٤موفق به توليد حدوداً  ٢٠٢١كشور هندوستان در سال 

خودروهاي توليدي در سال مورد اشاره) شده كه بعد از ژاپن چهارمين جايگاه را در توليد خودرو در جهان در سال 
اتخاذ سياست عدم واردات از كشورها يا اقتصادهايي كه با  مورد اشاره به خود اختصاص داده است. كشور مزبور با

نامه مشاركت، معافيت مالياتي براي كشورهاي داراي تفاهمها با هند، ارتباط يا مشاركتي ندارند و توسعه همكاري
گذاري بيش از يك ميليارد دالر، معافيت از پرداخت حقوق گمركي ورود ماشين صنعت خودرو در خصوص سرمايه

آالت مورد نياز براي احداث كارخانجات جديد يا گسترش ظرفيت، تخصيص ترجيحي زمين به متقاضيان توليد 
سال، مشوق  ٥ها نظير برق و ... به مدت هاي محلي، ارايه تسهيالتي به منظور توسعه زيرساختتخودرو توسط ايال

هاي مواد اوليه براي ايجاد انگيزه كاهش قيمت فروش محصول در بازارهاي داخل، كاهش تعرفه برايهاي مالياتي 
مناسب براي  فناوريوسعه جذب و ت برايگذاري دولت سازي و توسعه صادرات، سرمايهدر ارتباط باجهاني

طراحي خودرو مطابق با  برايهاي جايگزين و موتورهاي هيبريدي و تاسيس مراكز تحقيقاتي پيشرفته سوخت
  موفق به كسب جايگاه مورد اشاره شده است. گذاري دولتالمللي با سرمايهضوابط بين

  * كره جنوبي
موفق به  ٢٠٢١در سال  ،صنعت خودرو ورود كردهكشور كره جنوبي كه همزمان با جمهوري اسالمي ايران به 

توان ميليون دستگاه خودرو شده كه از داليل اصلي رشد و توسعه صنعت مورد اشاره در آن كشور مي ٣,٤٦توليد 
  متفاوت به شرح ذيل اشاره نمود: هايسالهاي شناور آن كشور طي سياست

  :١٩٧٠دهه 

  ممنوعيت كامل وارداتCBU سال ٢٥مدت به  
 هاي خودروساز معتبر از طريق گذاري خارجي و همكاري فني با شركتتاكيد بر جذب سرمايهJ.V.  
 مدرنيزه كردن تجهيزات خطوط توليد منظوربهسازي اختصاص وام به صنعت قطعه  

  :١٩٨٠دهه 

 سازيكردن صنعت قطعهالمللياتخاذ سياست بين  
 هاي خارجيگذاريجذب سرمايه  
  آوريهاي علمي فنشهركايجاد و گسترش  
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 تاكيد بر توسعه ساخت داخل قطعات پيچيده  
 حمايت صنايع بزرگ از صنايع كوچك  

 
  :٢٠٠٠دهه اول 

 اتخاذ سياست رقابت آزاد، لغو ممنوعيت واردات  
 محدوديت در واردات  
 صرف تعرفه دريافت شده از صنعت خودرو براي توسعه آن صنعت  
 تسهيالت دولتي تداوم تامين  

ا داليل مختلفي نتوانسته همانند برخي كشورهجهات و  بهبنا صنعت خودورسازي در كشورمان ليكن 

و  كه بررسي داليل امر از ابعاد مختلف مورد انتظار دست پيدا كندكمي و كيفي هاي به موفقيت

  گردد.مي پيشنهادپژوهشي  يطرح در قالبشناسي موضوع آسيب

  اهميت و ضرورت انجام طرح 
 ٨٠نحوي كه حدود ترين صنايع در دنيا شناخته شده، بهمعنوان يكي از مهداليل مختلفي بهبه صنعت خودرو

 ٣,٠٠٠بيش از  توليد شده و در اين ارتباط، كل گردش مالي صنعت خودرو ٢٠٢١ميليون دستگاه خودرو در سال 
  باشد. جهان مي) GDP( ١درصد توليد ناخالص داخلي ٣,٣ميليارد دالر بوده كه تقريباً معادل 

  :٢باشدبه شرح زير مي ٢٠٢١در سال  GDPكشور با باالترين مقدار  ٥فهرست 
  ميليارد دالر ٢٠,٤٩٠) اياالت متحده آمريكا: ١

  ميليارد دالر ١٣,٤٠٠) جمهوري خلق چين ٢

  ميليارد دالر ٤,٩٧٠) ژاپن ٣

  ميليارد دالر ٤,٠٠٠) آلمان ٤

  ميليارد دالر ٢,٨٣٠) انگلستان ٥
ت وافر يبوده كه مويد اهم ٢٠٢١پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال  توجه به ارقام فوق،  صنعت خودروبا 

 شناخته ديگر صنايع رشد لوكوموتيو عنوان به جهان در خودروسازي صنعت ،نمايداضافه مي باشد.اين صنعت مي
 همبستگي ضريب در خودرو صنعت ضمناً. باشندمي مرتبط خودرو صنعت با صنعتى رشته ٦٠ كه طوري به شده

 خودرو صنعت با نزديكى ارتباط كه مهمى صنايع از. است دارا كشور برتر صنعت ١٠ بين در را دوم رتبه پيشين
 اشاره شيميايى مواد و رنگ الكترونيك، نساجى، الستيك، شيشه، مس، آلومينيوم، فوالد، صنعت به توانمى دارند
 كشور خودروسازي صنعت ايران، در. شوندمي محسوب خودرو صنعت ورودى دستى باال صنايع عنوان به كه كرد

                                                           
١ Gross Domestic Product  

 worldpopulationreview.com برگرفته از تارنماي ٢
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 ايجاد و ساالنههنگفت  مالى گردش با و آمده حساب به گاز و نفت صنعت از بعد ملي اقتصاد مهم شاخه دومين
  .است كشور گذاران سياست توجه هاىكانون از يكى نفر، هزار ٥٠٠ حدود براي مستقيم غير و مستقيم اشتغال

هاي مختلف اقتصادي و صنعتي در اهميت و جايگاه صنعت خودرو در حوزه ،با توجه به مراتب معنون
 صنعت انداز چشم و موجود وضعيت شناسي آسيب و بررسي"كشور پرواضح بوده و لذا انجام طرحي پژوهشي با موضوع 

  گردد.ضروري محسوب مي "كشور در خودرو

  پژوهش از و انتظارات اهدافمهمترين  
  باشد:از اين پژوهش به شرح زير مي اتمهمترين اهداف و انتظار

 با صنعت بخش در نظام كلي هايسياستتدوين شده از جمله  كالن اسناد بين راستاييهمبررسي ميزان  -١-٣
  .مدخلهاي اجرايي ذيتدوين شده از سوي وزارت صمت و ساير دستگاه اجرايي هايبرنامهراهبردها و 

  .خودروسازان توجه قابل انباشته زيانبررسي علل  -٢-٣
ها و قوانين تدوين شده از سوي كشورهاي موفق در صنعت خودرو و بررسي داليل سياست ،بررسي راهكارها -٣-٣

  عدم موفقيت كشورمان
  جهاني تأمين زنجيره به مانكشور سازيقطعه صنعت اتصال عدمبررسي علل  -٤-٣
  هاخودروسازان بر كارآمدي آن تامين زنجيره مديريت در طويل و عريض وكار ازسبررسي ميزان تأثير  -٥-٣
 تامين زنجيره در موجود جريانات سوءاتخاذ شده از سوي خودروسازان موفق در كاهش  راهكارهايبررسي  -٦-٣

  قطعات
نحوه داخلي سازي بررسي ميزان واردات و صادرات كشورهاي برتر در صنعت خودرو با تبيين ارقام مربوط و  -٧-٣

  قطعات
  خودروسازان ساختار پيچيدگيو  مالكيت وضعيتبررسي  -٨-٣
از سوي  مشترك سازهبن مبناي بر محصول خانواده طراحي سنجي و توجيه اقتصاديبررسي امكان -٩-٣

  خودروسازان

  

 با امعان نظر بهدر خاتمه راهكارهاي پيشنهادي جهت برون رفت از موضوع توسط پژوهشگر(ان) 

مبتني بر تجارت كشورهاي برتر در هاي موجود و توانمندي صنعت خودرو وضعيت ،هاي احصا شدهآسيب

   و ارائه گردد. تهيه  ،صنعت خودروسازي


