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درسهايي از تجربه خودروسازي در کشور کرهجنوبي
دکتر يگانه موسوي جهرمي  ،امين قبادي



چکيده
صنعت خودروسازي در بيشتر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه فعال در اين حوزه ،لوکوموتيو بخش صنعت محسوو
شده و توليد آن نشانه رشد و هويت ملي است .در ايران نيز رشد و توسعه صنعت خودروسازي بوراي دسوتيابي بوه جايگواه
مطلو و رقابتي همواره جزء اهداف و آرزوهاي برنامه ريزان در اين حوزه بوده است .بدون ترديود مطالعوه و بررسوي تجربوه
خودروسازي در کشورهاي پيشرو در اين رشته فعاليت صنعتي همانند کرهجنوبي مي تواند آموزههاي مفيودي بوراي تودوين
برنامه هاي آتي صنعت خودروسازي کشور به همراه داشته باشد .در اين پژوهش ،ساختار و عملکرد صونعت خودروسوازي در
کشور کره جنوبي مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج مطالعه نشان مي دهد فرآيند ساخت خودرو در کشوور کورهجنووبي از
برنامه اي مدون و منسجم در کنار حمايت هاي دولت از واحدهاي خودروسازي در اين کشور شروع شده و در هور مرحلوه بوه
تناسب پيشرفتهاي حاصله از ميزان مساعدتهاي دولت کاسته و سهم بخش خصوصي افزايش يافته است؛ بهگونهاي که اين
مسأله موجب شده است کشور کره جنوبي به عنوان يکي از قطبهاي خودروسازي در دنيا مطرح و محصوالت توليد شده ايون
کشور با محصوالت مطرح در اين حوزه رقابت نمايد .اين در حالي است که صنعت خودروسازي ايران در حال حاضور بوهرغوم
قدمت يکسان با صنعت خودروسازي کشور کرهجنوبي به دليل عدم پايبندي به برنامهاي جامع و منسجم ،در وضعيتي متضواد
با شرايط کنوني صنعت خودروسازي کشور کرهجنوبي قرار دارد.

واژگان کليوودي:

خودرو ،کرهجنوبي ،ايران ،دولت
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 .5مقدمه
خودرو کااليي با اهميت است که در دهههاي اخير به شدت وارد زندگي مردم شده و بهه همهيد دليه
تقاضاي جهاني براي آن افزايش يافته و کشورها سعي ميکنند با ورود بهه ايهد عهنعت ضهمد تهمميد
بخشي از نيازهاي داخلي ،بازارهاي عادراتي را نيز هدفگذاري نمايند .عهناي خودروسهازي بهه ل ها
گردش مالي فراوان و ارزش افزوده باال در زمره عناي بزرگ جهان به شهمار مهيرونهد و شهرکتههاي
خودروساز همواره در فهرست نخستيد و بزرگتريد شرکتهاي بزرگ دنيا قرار دارنهد .اثهرات اقتصهادي
توليد خودرو عالوه بر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده مستقيم در عنعت خودرو ،ت رک توليد در بسياري
از عناي باالدستي آن را نيز به عورت غيرمستقيم در بر دارد و به هميد دلي است که ايد عهنعت را
"لوکوموتيو عناي يا عنعت عنعتها" ناميدهانهد .در سهاخت خهودرو ،مجموعههاي از تکنولهوييههاي
فلزي ،پالستيکي ،شيميايي ،چوب ،پارچه ،عايق ،شيشه ،الکترونيکي ،متالويي و طراحي و تخصصههاي
ديگر مانند مديريت و اقتصاد دخالت دارند.
بررسي تاريخچه عنعت خودروسازي در قاره آسيا نشان مي دهد کشور ياپد نخستيد کشهوري
است که از دهه  0591ميالدي وارد ايد فعاليت شده و با پيشرفت سري خود توانسته اسهت تها بخهش
مهمي از بازارهاي جهاني را به خود اختصاص دههد .خودروههاي توليهدي ايهد کشهور از نيهر کي يهت
باالتريد استانداردهاي الزمه را دريافت کرده ،به ن وي که م صوالت توليدي کارخانجهات ايهد کشهور
توانايي رقابت با م صوالت کشورهاي ديگر عاحب نام در ايد حوزه از جمله آمريکا ،انگلستان ،آلمان و
فرانسه را دارند.
پس از کشور ياپد ،دو کشور ايران و کرهجنوبي وارد عنعت خودرو شدند .کرهجنوبي را بايستي
در زمره موفقتريد اقتصادهاي دنيا ل ا نمود؛ زيرا ايد کشور در کمتر از  91سال موفق شده است تها
به يکي از عنعتيتريد اقتصادهاي جهان تبدي شود .در متون اقتصادي بخشي از موفقيتههاي کشهور
کرهجنوبي به الگوبرداري شرکتهاي ايد کشهور از شهرکتهها و بنگهاهههاي کشهور ياپهد نسهبت داده
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ميشود 0.حمايت هاي شهديد دولهت از عهناي ايهد کشهور در سهالههاي آغهازيد حرکهت بهه سهمت
عنعتيشدن سبب شده است تا امروزه برخي از شرکتهاي فعال در ايد کشور نيير سامسونگ ،الجي
و هيونداي موفق شوند خود را در زمره شرکتهاي بيدالمللي به ثبت برسانند.
شايان توجه است ،رشد عنعت در کشور کرهجنوبي م دود به خودروسهازي نبهوده ،بلکهه ايهد
کشور به عنوان يکي از بازيگران کليدي در عناي فوالد ،کشتيسازي ،پارچه و عناي الکتريکهي مهورد
توجه بوده و عنعت خودروسازي در ايد کشور نسبت به عناي ديگر آن نوپها م سهوب مهيشهود؛ بهه
ن وي که شروع آن به اواي دههه  0511مهيالدي برمهيگهردد .رشهد عهنعت خودروسهازي در کشهور
کرهجنوبي به حدي با اهميت است که ايد عنعت نقش مهمهي در توسهعه اقتصهادي ايهد کشهور اي ها
مينمايد .رشد سري ايد عنعت در طول ساليان گذشته سبب شده است تا امروز کشور کرهجنوبي بهه
عنوان يکي از توليدکنندگان مهم خودرو در کنار کشورهاي آلمان ،فرانسه ،اياالت مت ده آمريکا و ياپد
مطرح باشد.
ايد مقاله در شش بخش تنييم شده است .در بخش بعهد ،مطالعهات انجهام شهده در خصهوص
مقايسه تجربه خودروسازي در کشورها ارائه ميشود .سپس ،ت هوالت عهنعت خودروسهازي در کشهور
کرهجنوبي از زمان شک گيري تا ن وذ در بازارهاي جهاني مرور مهيشهود .در بخهش چههارم ،ت هوالت
عنعت خودروسازي در ايران و مهمتريد اقدامات انجام شده ،ارائهه شهده و در قسهمت پهنجم ،مقايسهه
تطبيقي عنعت خودروسازي در ايران و کرهجنوبي مورد بررسي قرار گرفته است .بخش پايهاني نيهز بهه
نتيجهگيري و ارائه توعيههاي سياستي اختصاص دارد.
 .2مطالعات پيشين
مروري بر تجربه عنعت خودروسازي در کشورهاي فعال در ايد رشته فعاليت عهنعتي نشهانمهيدههد
مطالعات متعددي با نگرش تطبيقي با کشورهاي عاحبنام انجام شده است .بديهي اسهت ،انجهام ايهد

______________________________________________________
1. Choe and Pattnaik. (2007).

 .به عنوان مثال در سال  01 ، 115شرکت از مجموع شرکتهاي ايد کشور در رده  911شرکت ثروتمنهد برتهر دنيها
قرار گرفتند ().)Ritter, (2010
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مطالعات ،عاملي مؤثر در جهت ت قق اهداف توسعه اي عنعت خودروسازي در هر کشور خواهد بود که
از آن جمله ميتوان به کشور کرهجنوبي به عنوان نمونهاي موفق در عنعت خودروسازي اشاره کرد .بهر
هميد اساس برخي از مطالعات خارجي و داخلي با رويکرد مقايسه بيد کشوري در ادامه اشاره ميشود.
الريسا ريتر ( 0) 101به بررسي ظهور عنعت خودروسازي در کشور کرهجنوبي پرداختهه و بهه
هميد منيور به مقايسه ايد رشته فعاليت عنعتي در دو کشور کرهجنوبي و آلمان اقهدام کهرده اسهت.
يافتههاي مطالعه وي نشهان مهيدههد در سهالههاي آغهازيد توسهعه عهنعت خودروسهازي در کشهور
کرهجنوبي ت اوت قاب توجهي در ظرفيت ها ،دانش و مناب ايهد کشهور بها آلمهان وجهود داشهته اسهت.
واحدهاي خودروساز در کشور کرهجنوبي از يک سوي با حمايت هاي شديد دولت ايد کشور از عهنعت
خودروسازي و از سوي ديگر در قالب سرمايه گذاري مشترک با خودروسازان مطرح دنيا ،ت ولي شگرف
در عنعت خودروسازي کشور خود را فراهم آوردند.
چونگي لي ( ) 111در مطالعه اي به مقايسه عنعت خودروسازي در کشور کرهجنوبي و ياپهد
پرداخته است .نتايج ايد مطالعه نشان ميدهد در کنار وجوه اشتراک خودروسازي دو کشور ت اوتهايي
بيد عنعت خودروسازي آنها وجود دارد .هدف اعلي خودروسازي دو کشور ،که هرگز از آن چشمپوشي
نميکنند ،توجه به کي يت باالي م صوالت توليدي است .افزون بر ايد ،شرکتهاي خودروسازي در کشور
کرهجنوبي بهرغم اينکه داراي قدمتي طوالني نبوده ،ولي سخت تالش کردهاند تا بها رهاشهدن از توليهد
م صوالت کم کي يت ،خود را به موقعيت واحدهاي خودروسازي ياپد و کشورهاي ديگر عاحبنهام در
ايد حوزه برسانند .بر ايد اسهاس ،واحهدهاي خودروسهازي ايهد کشهور ارتبهاي نزديکهي بها واحهدهاي
خودروسازي در کشور ياپد برقرار کرده و حتي با آنها اقدام به سرمايهگذاري مشترک نيز نمودهاند.
طاليي ( )0731در پژوهشي موفقيتهاي بهدستآمده در عنعت خودروسازي کرهجنوبي را بهه
کارکردهاي مطلوب و نزديک دولت و بازار ايد کشور نسبت داده است .در ايد مطالعه اشاره شده اسهت
که دالي بسيار خوب و قوياي براي مرور تجربه کرهجنوبي در باب توسعه عنعت خهودرو وجهود دارد.
مرور تجربه عنعتيشدن در ايد کشور نشان ميدهد نخست ،دستيابي به رشهدهاي سهري اقتصهادي و

______________________________________________________
1. Larissa Ritter
2. Choongy, Lee
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کاهشهاي سري و وسي شکافهاي توسعه اي در جهان امکانپذير بوده ،دوم آنکه مسيرهاي مت هاوت
رشد و توسعه قاب تجربه است و توسعه امري تقليدي نيست ،سوم آنکه نزديک شدن به اريکه رهبهران
عنعتي -تکنولوييکي جهان حداق به عورت موردي و انتخابي قاب دسهترس اسهت و چههارم ،در ههر
زمينه اگر اعالحات ساختاري و سياستي الزم در قبال ت والت بيدالمللي به هنگام انجام نگيرد ،عوام
توسعه ميتوانند به عوام ب ران بدل شوند.
کريمي کاشاني و سيد اع هاني ( )0717به تبييد الگوي توسعه تکنولويي عهنعت خهودرو در
ايران با تمکيد بر استراتژي عادرات پرداختهاند .در ايد مطالعه وضعيت عهنعت خودروسهازي در ايهران
بررسي شده ،سپس ،با کشور کرهجنوبي مقايسه تطبيقي شده است .براساس نتهايج ايهد مطالعهه ،بهيد
توسعه مناب انساني ،توسعه فرهنگ سازماني ،توسعه ساختار سازماني و توسعه ساختار مديريتي از يک
سوي و توسعه تکنولويي از سوي ديگر ،ارتباي معناداري وجود دارد .يکي ديگر از نتايج بهدسهت آمهده
در ايد پژوهش ،مقايسه وضعيت توسعه تکنولويي در کشورهاي ايران و کره جنوبي بوده که با اسهت اده
از تکنيک

0

SWOT

مقايسه شده است .براي مقايسه تطبيقي وض کرهجنوبي و ايهران از آزمهونههاي

ويلکاکسون و فريدمد است اده شده کهه يافتهههها نشهاندهنهده معنهادار بهودن اخهتالف بهيد ايهران و
کرهجنوبي از نير توسعه تکنولويي است.
 .7بررسي تحوالت صنعت خودروسازي کرهجنوبي از زمان شکلگيري تا نفوذ در بازارهاي جهاني
نقطه آغاز واقعي در عناي مدرن خودروسازي کره جنوبي در سال  051ات ها افتهاد و جايگهاه امهروز
عنعت خودروسازي ايد کشور در جهان به خوبي نشان دهنده ايد حقيقت است کهه رشهد و پيشهرفت
به دست آمده ،تدريجي و گام به گام بوده و چارچوب ترسيم شده ت هت تهمثير برنامهه ههاي مهوقتي کهه
اهداف و نتايج کوتاه مدت را دنبال مي نمايند ،قرار نگرفته است .به بيهان ديگهر ،مسهير حرکهت عهنعت
خودروسازي ايد کشور از مبدأ تا مقصد به طور مشخص تعييد و تمامي دولتها با هر ت کهر و ديهدگاه
سياسي خود را مقيد و پايبند به اجراي آن ميدانستند.

______________________________________________________
1. Strength, Weakness, Opportunity, Threat
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جدول  .5برخي از تحوالت صنعت خودروسازي کرهجنوبي در دوره 5377-37
سال
5377

وقايع کليدي
نخستيد کارخانه خودروسازي کره با نام  Kyunsung Precision Industryبه ثبت رسيد که بعداً به کيا
موتورز تغيير نام داد.

0

5311

نخستيد خودروي جيپ کرهاي با نام  Shibalتوليد شد.

5392

نخستيد کاميون با نام  K-360توسط شرکت کيا توليد شد.

5393

شرکت هيونداي موتورز کره به ثبت رسيد که م صوالتش را ت ت ليسانس شرکت فورد آمريکا توليد ميکرد.

5337

نخستيد خودروي سواري با نام  BRISAتوسط شرکت کيا توليد شد که در توليد ايد م صول از تکنولويي
شرکت مزداي ياپد است اده شده بود.

بهطورکلي ،رشد و توسعه عنعت خودروسازي ايد کشور را مي توان به مراح مختل ي تقسهيم
نمود که در زير به مهمتريد اقدامات انجام شده در هر يک از ايد مراح اشاره ميشود.
 .5-7تصويب قانون حمايت از صنعت اتومبيل
مقامات دولتي کشور کرهجنوبي به اهميت استراتژيک عنعت خودروسازي و نقش مهمي که ايد رشته
فعاليت عنعتي مي تواند در توسعه اقتصادي کشورشان اي ا کند ،پي بردند .گ تنياست توليد خودرو در
ايد کشور به شکلي هدفمند و مدرن تا سهال  051يعنهي زمهان تصهويب "قهانون حمايهت از عهنعت
اتومبي  "7که بخشي از برنامه پنجساله اول توسعه در کشور کرهجنوبي بود ،وجود نداشهت .بهه موجهب
ايد قانون واردات خودرو ممنوع و دولت موظف به حمايت از راهاندازي کارخانههاي مدرن خودروسازي
شد .بر ايد اساس ،عنعت خودروسازي در ايد کشور با توليد خودروهايي که قاب مقايسه با خودروهاي
توليدي در کشورهاي ديگر نبهود ،کهار خهود را آغهاز نمهود .در مراحه آغهازيد توسهعه ايهد عهنعت،
خودروسازان ايد کشور به دلي نوپا بودن و نداشتد تجربه کافي ،توانايي رقابهت بها رقبهاي خهارجي را
نداشته ،در نتيجه ،براي يک دوره زماني نسبتاً طوالني توسط دولت مورد حمايت قرار گرفتند.

______________________________________________________
1. Green. (1992).
2. Yang, Kim and Han. (2006).
3. Automobile Industry Protection Act
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در ايد راستا ،در اواخر سال  0515دولت کرهجنوبي طرح اوليهه توسهعه عهنعت خودروسهازي
کشور را گسترش و مجموعه اي از اهداف داخلي آتي ايد رشته فعاليت عنعتي را ارائه کرد .در ادامهه و
در سال  0537اهداف دولت به سمت سياست ترويج توسعه داخلهيسهازي تغييهر جههت داد .بهر ايهد
اساس ،دولت در ايهد سهال "طهرح بلندمهدت ارتقهاي توليهد خهودرو" را ارائهه کهرد کهه براسهاس آن
خودروسازان داخلي بايستي برنامه هاي خود براي توليد خودروي داخلي را ارائه نمايند .به بيهان ديگهر،
عناي خودروسازي موظف شدند تا بهجاي فروش قطعات کامالً من ص ( 0)CKDبه توليد خودروههايي
بپردازند که بخش عمدهاي از آن در داخ توليد شده بود .از جمله دالي اعهلي ايهد کهار را مهيتهوان
هدفگذاري دولت بهمنيور داشتد شرکتهايي با حاکميت ملي بهمنيور توليد خودروهايي با طراحهي
داخلي دانست .نتيجه ايد اقدامات سبب شد تا ميزان داخلي سازي خودرو در کشور کهره جنهوبي از 0
درعد در سال  0511به  5درعد در سال  0510افزايش يابد.
در سال  0531رئيس وقت شرکت هيونداي به منيور طراحي خودرويي داخلي ،مرکز ت قيق و
توسعه ( )R&Dرا در شرکت هيونداي به ثبت رساند که نتيجهه آن ،طراحهي و توليهد خهودروي پهوني
( )Ponyبود .توليد ايد خودرو سبب شد تا شرکت هيونداي بتوانهد بهه عنهوان رهبهر در بهازار داخلهي
خودرو در کشور کرهجنوبي اي اي نقش نمايد .توليد ايد م صول از  315دستگاه در سهال  0539بهه
 10 75دستگاه در سال  0511افزايش پيدا کرد 7.گ تنياست بيش از  19درعهد خهودروي پهوني در
داخ کشور کرهجنوبي طراحي و ساخته شده بود.

1

______________________________________________________
 .0سيکيدي () )Complete Knock Down(CKDبستهاي کام  ،شام تمام قطعاتي است که براي توليد وسيله نقليه
بايد سوارشود .ايد يک تکنيک خاص يا ترفندي است کهه توليدکننهدگان خهودرو ،هماننهد توليدکننهدگان اتوبهوس و
وسايط نقليه ريلي ،براي فروش قطعات سوارنشده خود به نمايندگان خود در کشورهاي ديگر بهکار مهيبرنهد تها از آن
طريق از ماليات واردات م صول سوار شده ،فرارکرده يا دستکم به بهانه ايجهاد اشهتغال ،معافيهت ماليهاتي (بازگشهت
بخشي از ماليات) دريافت کنند.
 .نخستيد مدل طراحيشده توسط شرکت هيونداي پوني  31نام داشت که موتور آن توسط ياپنيهها طراحهي شهده
بود .دوميد نس از خودروي پوني به نام پوني  IIدر سال  051توسط کارگران کرهاي توليد شد.
3. Hyun. (1995).
4. Green. (1992).
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 .2-7حمايتهاي تعرفهاي و غيرتعرفهاي با هدف توسعه صنعت خودروسازي
در سالهاي اوليه توسعه عنعت خودروسازي ،دولت کرهجنوبي بهراي حمايهت از بهازار داخلهي خهودرو
اقدامات حمايتي سختگيرانه اي را عمدتاً از طريق وض موانه تعرفههاي و غيرتعرفههاي اتخهاذ کهرد و
متناسههب بهها بهبههود عملکههرد واحههدهاي خودروسههاز از شههدت ايههد حمايههتههها کاسههته شههد .اعمههال
م دوديت هايي در ثبت س ارش فروش خودروهاي وارداتي ،ممنوعکردن تبليغات خودروههاي خهارجي
در تلويزيون و روزنامه ها ،بازرسي ويژه مالياتي مشتريان در زمان خريد اتومبي هاي لوکس خارجي ،بهه
راهانداختد جنبش "خريد کاالهاي کرهاي" ،م دوديت اعطاي تسهيالت به واردکننهدگان خودروههاي
خارجي و نيز م دودکردن حجم واردات خودروهاي خارجي ،از جمله موان غيرتعرفهاي به کهار گرفتهه
شده توسط دولت کرهجنوبي است .همچنيد ،با تصويب "قانون حمايهت از عهنعت اتومبيه " در سهال
 ،051دولههت واردات خههودرو را ممنههوع اعههالم کههرد و ايههد وضههعيت تهها سههال  0511کههه ب ههتههدريج
م دوديتهاي اعمال شده در خصوص واردات کاسته شد ،ادامه پيدا کرد.
در نتيجه حمايتهاي عورتگرفته توسط دولت ،سه شرکت بهزرگ خودروسهازي ايهد کشهور
يعني هيونداي ،دوو و کيا توانستند تا بخش عمده اي از سهم بازار داخلي را به خهود اختصهاص دهنهد؛
بهگونهاي که در سال  ،0513ايد سه شهرکت بهه ترتيهب  70 ،91و  0درعهد از سههم بهازار داخلهي
خودروهاي سواري ايد کشور را به خود اختصاص دادند 0.همچنيد الزم به توضيح است ،توليد خهودرو
در ايد کشور در دوره  051 -053به طور متوسط ساالنه  1درعد افزايش يافته است.
 .7-7تغيير رويکرد از سياست جايگزيني واردات به سياست توسعه صادرات
بازار داخلي کرهجنوبي کوچکتر از آن بود تا آرزوهاي ايد کشور براي داشتد يک عهنعت خودروسهازي
در کالس جهاني را برآورده کند؛ به همهيد دليه و در سهال  ،0531دولهت در جههت ت قهق اههداف
عادراتي طرح "تجديد حيات بلندمدت عنعت خودرو "7را پيشنهاد کرد .گ تنياست که تمرکز عنعت
خودروسازي ايد کشور تا اواسط دهه  0531بر بازار داخلي بود ،اما افت شهديد تقاضهاي داخلهي بهراي

______________________________________________________
1. Chung. (2000).
2. Catalan
3. Long Car Industry Revitalization Plan
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خودروهاي توليدي موجب شد تا کارخانجات خودروسازي کرهجنهوبي بها ب هران عيهيم مهالي مواجهه
شوند .در واکنش به ايد ب ران ،سياستهاي ايد کشور در حوزه عنعت خودرو از سياسهت جهايگزيني
واردات بههه توسههعه عههادرات چههرخش پيههدا کههرد .بههه همههيد منيههور ،دولههت در سههال  0533عههنعت
خودروسازي را به عنوان عنعت استراتژيک عادرات مطرح و سياست توسعه عادرات را مورد توجه قرار
داد .افزون بر ايد ،بهمنيور بررسي ميزان ت قق اهداف در نير گرفتهشده در زمينه حضور در بازارههاي
ديگر ،پيوسته عملکرد عادراتي شرکتهاي خودروساز را مورد ارزيابي قرار مهيداد .در راسهتاي ت قهق
سياست هاي عادراتي ،شرکت هيونداي تصميم گرفت تا پوني را به بازارهاي خارجي عادر کند .بر ايهد
اساس ،عادرات ايد خودرو از طريق اجراي سياست دامپينگ به کشور اکوادور را آغهاز و سهپس ،بهازار
کشورهاي بلژيک ،هلند و يونان مورد بررسي قرار گرفتند .توضيح آنکه هزينه تمامشده توليد خهودروي
پوني در سال  0535برابر  7319دالر بود ،در حالي که قيمت عادراتي آن  091دالر و قيمت فهروش
داخلي آن برابر  1511دالر بود 0.در نتيجه اقدامات انجام شده در ايهد سهالهها ،واحهدهاي خودروسهاز
کشور کرهجنوبي  5هزار دستگاه خودرو را در سال  0511به خارج از کشور عهادر کردنهد کهه ايهد
ميزان عادرات سبب شد تا ايد کشور به عنوان نهمهيد عهادرکننده بهزرگ خهودرو در جههان معرفهي
شود .متوسط نرخ رشد ساالنه عادرات خودروي سواري در دوره  0539-0551در کشور کهرهجنهوبي
در حدود  11/1درعد بوده است.

7

 .7-7تداوم حمايتهاي دولتي و ادغام شرکتهاي کوچک و متوسط
با وجود تمامي اقدامات عورت گرفته به منيور توسعه عنعت خودروسازي در کشور کهرهجنهوبي ،ايهد
عنعت کماکان ت ت کنترل دولت بود؛ به ن وي که واحدهاي خودروساز بههجهاي اينکهه بهه شهرکاي
خارجي وابسته باشند ،تماي داشتند تمميد مالي فعاليتهاي خود را از طريهق دولهت انجهام دهنهد .در
نتيجه ،تمام تالش دولت بر ايد بود تا عنعت ايد کشور کارآمدتر و رقابتيتر شود .در ايد راستا ،دولهت
تالش نمود عنعت خودروسازي را از طريق کاهش تعداد بنگاههاي رقيب اداره کنهد؛ بهه همهيد دليه

______________________________________________________
1. Jenkins. (1995).
2. Baozong. (2012).
3. Amsden and Kang. (1995).
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فعاليت تعدادي از کارخانجات کوچک و متوسط مونتاي وساي نقليه موتوري را متوقف و به طور خهاص
از چند شرکت اعلي خودرو حمايت نمود .همچنيد ،ورود تجهيزات خارجي را بهشدت کنترل مينمود
و عرفاً اجازه ورود بخشي از سرمايهگذاري خارجي را ميداد کهه مهي توانسهت کمبودههاي موجهود در
فناوري را که اقتصاد داخلي با آن مواجه بهود ،برطهرف کنهد .بها وجهود تمهام ايهد اقهدامات ،همچنهان
م دويت هاي وارداتي از سوي دولت به منيور حمايت از توليدکنندگان داخلي پابرجها بهود و سياسهت
آزادسازي واردات تا سال  0511اجرايي نشد .گ تنياسهت در فاعهله سهالههاي  0511-0559تعرفهه
واردات از  11درعد به  11درعد کاهش پيدا کرد 0.در عهيد حهال ،دولهت از سهال  0515بهه منيهور
تشويق خانوارها در جهت است اده از خودروي داخلي ،ماليات بر مصرف خودروهاي داخلي را لغو کرد.
 .1-7اتخاذ رويکرد تجاريسازي بهجاي مونتاژکاري
همانطور که اشاره شد ،عنعت خودروسازي کرهجنوبي در مراح اوليه توسعه بدون مداخلهه گسهترده
دولت در سطح خرد و کالن قادر به رشد و پيشرفت نبوده اسهت .البتهه بايسهتي اشهاره نمهود در کنهار
حمايت هاي عورت گرفته ،عنعت خودروسازي ايد کشور توانست در نتيجه شرايط حاکم بهر بازارههاي
خارجي مناف زيادي نيز کسب کند .به عنوان مثهال در دههه  0511در نتيجهه اعمهال م هدويتههاي
وارداتي اياالت مت ده آمريکا بر خودروسازان ياپني ،مناف زيادي نصيب خودروسازان کهرهاي شهد ،بهه
گونه اي که شرکت هيونداي توانست جايگهاه ثهابتي را در بهازار آمريکها در سهال  0511بههدسهت آورد.
گسترش جهانيسازي و بيشترشدن رقابتهاي خارجي ،بنگاهههاي خهارجي را بهراي انتقهال دانهش بهه
کشورهاي ديگر عالقهمندتر کرد .حرکت به سمت تجاري سازي به جاي مونتايکاري عرف ايد امکان را
به خودروسازان کره اي داد تا در تعامالت خود با دنياي خارج بتوانند حلقههاي م قوده مورد نياز بهراي
ورود خودروهاي توليدي ايد کشور به بازارهاي بيدالمللي را بهدست آورند.

______________________________________________________
1. Baozong. (2012).
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 .9-7بهرهگيري از تکنولوژيهاي برتر وارداتي در چارچوب سرمايهگذاري مشترک
گسترش سري ظرفيتهاي توليدي که در بيشتر موارد از طريق استقراضهاي سهنگيد خهارجي و بهه
دنبال آن انباشت بدهيها حاع شده بود ،سبب شد تا در ب ران مالي آسهيا در سهال  0553عهدمات
شديدي به خودروسازي کشور کرهجنوبي وارد شود .بروز ايد مشکالت سبب شد تها خودروسهازان ايهد
کشور با تغيير چشم انداز فعاليت خود اقدام به همکاري گسترده در قالهب سهرمايهگهذاري مشهترک بها
برندهاي ديگر معروف جهان نمايند که از آن جمله ميتوان به همکهاري شهرکت هيونهداي بها شهرکت
ميتسوبيشي ياپد ،دوو موتورز با جنرال موتورز آمريکا و سامسونگ موتورز با رنو فرانسه اشهاره نمهود و
سرانجام تنها گروه خودروسازي هيونداي -کيا به عنوان تنها خودروساز کرهاي باقي ماند .حمايهتههاي
عورت گرفته توسط دولت سبب شد تا ايد کشور به عنوان يکي از پهنج توليدکننهده اعهلي خهودرو در
کنار کشورهاي چيد ،آمريکا ،ياپد و آلمان قرار گيرد.
جدول  .2آمار عملکرد توليد خودرو در برخي از کشورهاي منتخب در سال 2157

(هزار دستگاه)

رتبه

نام کشور

ميزان توليد

سهم از کل (درصد)

5

چيد

73 7

1/1

2

آمريکا

00110

07/1

7

ياپد

5339

01/5

7

آلمان

9511

1/1

1

کرهجنوبي

19 9

9/1

53

ترکيه

0031

0/7

51

ايران

0150

0/

53

اسلواکي

530

0/0

-

ساير کشورها

71500

71/1

-

جهان

15371

011/1
Source: www.oica.net
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 .3-7افزايش توليد تا حضور در بازارهاي جهاني
عنعت خودروسازي کرهجنوبي نقش بسيار کوچکي در بازارهاي جهاني خودرو اي ها مهيکهرد کهه ايهد
وضعيت تا شروع دهه  0511ميالدي برقرار بود .در اواي دهه  0531ميالدي عنعت خودروسازي ايهد
کشور تنها چند هزار دستگاه خودرو توليد ميکرد که به مراتب کمتر از ميزان توليد کشهورهايي ماننهد
برزي  ،مکزيک و آريانتيد بود 0.براي نمونه در سال  0530عناي خودروسازي ايد کشور تنها  7هزار
دستگاه خودرو توليد کردند که ايد ميزان  1/11درعد از ک توليد جهان بود .به هر حهال در اواسهط
دهه  0531ميالدي ،دولت کارخانجات خودروسازي را موظف کرد که ظرفيت توليد خود را به بهيش از
 91هزار دستگاه در سال افزايش دهند؛ ايد در حالي بود که ک توليد داخلي خودرو برابهر  0 /1ههزار
دستگاه خودرو بود .اتخاذ چنيد هدفگذاري و اقدامات حمايتي عورتگرفته از عنعت خودروسازي کره
سبب شد تا در سال  0519توليد خودرو در ايد کشور به  19هزار دستگاه افزايش يابد و ايهد کشهور
نقش مهمي در عنعت خودروسازي دنيا اي ا نمايد 7.گ تنياست از سال  0519به بعهد عملکهرد توليهد
خودرو در کشور کرهجنوبي روند رو به رشدي را تجربه نمود 1.تداوم ايد رونهد سهبب شهد تها در سهال
 111توليد خودروي ايد کشور با افزايش چشمگيري به  7/1ميليون دستگاه رسيده و ايهد کشهور در
ايد سال پس از کشورهاي آمريکا ،ياپد ،چيد و آلمان به عنوان پنجميد توليدکننده خودرو در جههان
شناخته شود.
در حالي که از ويژگيهاي برجسته خودروهاي توليدي ايد کشور در سالهاي نخستيد مهيتهوان
به ارزانتر بودن آنها نسبت به نمونههاي توليدي توسط رقباي ديگر اشاره نمود ،در سالهاي اخير حرکهت
خودروسازان ايد کشور به سمت توليد خودروهاي لوکس بوده است که نقطه آغهاز آن را مهيتهوان توليهد
هيونداي جنسيس 9دانست .هدف از ايد اقدام در واق  ،رقابت با نامهاي تجهاري (برنهد) مطهرح در جههان

______________________________________________________
1. Green. (1992).
2. Ebert and Monotony. (2007).
3. Truett and Truett. (2011).
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درعد بهوده اسهت.

))(2005

)Ravenhill.

5. Hyundai Genesis
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بوده است .هر چند در مراح آغازيد ايد حرکت يکي از مشکالت اعلي خودروههاي کهرهاي پهاييدبهودن
کي يت و نبود شهرت بود که ايد مسمله نيز به تدريج کمرنگ شده است؛ بهگونهاي که نرخ رضايتمنهدي
مشتريان از خودروهاي توليدي ساخت کره در ايد سالها رشد قاب توجهي را نشان ميدههد .بهه عنهوان
نتيجه ميتوان به افزايش فروش ،افزايش سهم از بازارهاي جهاني و کسب سهودهاي فهراوان شهرکتههاي
خودروساز کره طي رکود اخير اقتصاد جهاني اشاره نمود ،در حالي که رقبهاي ديگهر از کشهورهاي ايهاالت
مت ده آمريکا ،ياپد و اروپا با کاهش فروش مواجه شدند .براي نمونهه در سهال  100بهيش از  7ميليهون
خودرو در سايتهاي خارجي دو خودورساز مطرح ايد کشور يعني هيونداي و کيا توليد شد که ايد ميزان
در حدود  91درعد از ک توليدات ايد دو شرکت در سال يادشده ،بوده است.
جدول  .7عملکرد توليد خودرو در سايتهاي خارجي هيونداي و کيا
کشور

سال

(هزار دستگاه)
درصد تغيير

2155

2152

2157

2152

2157

آمريکا

100/5

305/5

311/1

03/1

1/1

چيد

0031/1

071 /5

0950/1

01/

01/9

هندوستان

10/1

171/1

177/1

7/0

-1/5

اسلواکي

9 /7

5 /0

707/1

09/1

3/

51/

13/1

01 /1

-7/1

03/7

جمهوري چک

90/0

717/1

717/9

1/3

1/0

روسيه

075/1

1/1

5/1

10/9

/

برزي

-

3/1

013/7

-

901/

کل

7571/3

7971/1

7511/5

51/1

57/1

ترکيه

)Source: Korean Automobile Industry. (Annual Report, 2014

 .1-7جايگاه مناسب صنعت خودروسازي در اقتصاد کرهجنوبي
عنعت خودروسازي کرهجنوبي در سال  107رکورد قاب توجهي را در زمينه عادرات بهه ثبهت رسهاند؛ بهه
گونهاي که عادرات ايد کشور در ايد سال از نير تعهداد بهه  7115ههزار دسهتگاه و از نيهر ارزش بهه 31/3
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ميليارد دالر رسيد .ايد ميزان 07/1 ،درعد از ک عادرات ايد کشور را شام شده و ايد موضوع سبب شهده
تا عنعت خودروسازي بيشتريد سهم را در درآمدهاي عادراتي ايد کشور به خود اختصاص دهد.
جدول  .7آمار عملکرد محصوالت عمده صادراتي کشور کرهجنوبي در سال 2157
عادرات
سهم از ک
عادرات(درعد)

(ميليارد دالر)

خودرو

مشتقات نفتي

نيمه رسانا

ماشينآالت

محصوالت پتروشيمي و شيميايي

31/3

9 /1

93/0

11/1

11/1

07/1

5/1

01/

1/7

1/3

Source: Korean Automobile Industry. (Annual Report, 2014).

همسو با توسعه توليد خودرو در کشور کرهجنوبي که در نتيجه آن دو مقوله مهم "تنوع م صهول" و
"کي يت" که ضامد رقابتپذيري و بقاي خودروسازان ايهد کشهور در بازارههاي داخلهي و خهارجي بههشهمار
ميآيد ،توجه به سليقه مصرفکنندگان داخلي دور از نير سياستگذاران ايد کشور نبوده است؛ بهگونهاي کهه
در سال  10فروش خودروهاي سواري وارداتي به  079هزار دستگاه رسيد و ايهد تعهداد سههمي بهيش از
 01درعد از بازار خودروهاي سواري ايد کشور را به خود اختصاص داده بود.
طبق آمار منتشرشده در گزارش ساالنه عنعت خودروسازي کهرهجنهوبي در سهال  ، 107ايهد
رشته فعاليت عنعتي رتبه نخست در خصوص اشتغال ،توليد و ارزش افزوده را در بيد عهناي توليهدي
ايد کشور به خود اختصاص داده است.
جدول  .1نقش صنعت خودروسازي کرهجنوبي در اقتصاد کالن
اشتغال
سال

ارزش افزوده

توليد

هزار

سهم از کل بخش

هزارميليارد

سهم از کل بخش

هزارميليارد

سهم از کل بخش

نفر

صنعت(درصد)

وون

صنعت(درصد)

وون

صنعت(درصد)

10/3

7/1

7/7

1/7

0/1

7/5

5331

011/7

1/

01/

5/

9/1

1/

5331

1/1

3/9

79/0

5/1

07/0

1/

2111

11

3/3

97/5

5/9

1/1

5/1

2111

97/9

1/5

53/1

00/9

7

01/

2152

11

01/3

030

00/1

90

01/1

5311

ممخذ :گزارش ساالنه عنعت خودروسازي کرهجنوبي ،سالهاي مختلف.
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 .7تحوالت صنعت خودروسازي در ايران
عنعت خودروسازي ايران با پيشينهاي بيش از نيم قرن فعاليت با فراز و نشيبهاي فراواني مواجه بوده
است .تاريخچه عنعت خودروسازي در ايران به دههه  0771شمسهي برمهيگهردد کهه در آن زمهان بها
سرمايهگذاري برابر  11ميليون ريال ،کارخانه مونتاي خودرو احداث شهد 0.بههطهورکلي ،در سهالههاي
آغازيد توليد خودرو در کشور ،عنعت خودروسازي در جهت مونتاي حرکت کرده و سياسهت اعهلي آن،
خريد قطعات و مجموعهها به عورت قطعات جدا از هم از شرکت مادر بود؛ بهطوري کهه تمهام قطعهات
خودرو به عورت قطعات جدا از هم وارد و سپس عمليات مونتاي عورت ميگرفت.
در همان سال هاي آغازيد ،در کنار خودروههاي مونتايشهده در داخه کهه عمهدتاً خودروههاي
آمريکايي بودند و توسط شرکتهاي مختلف با مقيهاس کهم توليهد مهيشهدند ،خودروههاي فراوانهي از
کشورهاي مختلف اروپايي و ياپد وارد کشور شد .با توجه به اينکه کشور در آن سالها در مراح اوليهه
توليد خودرو و مراح اوليه توسعه اقتصادي قرار داشت ،عنعت خودرو نتوانسهت در کشهور رواج پيهدا
کند .در اواي دهه  0791به دلي افزايش قيمت ن ت و به دنبال آن افزايش درآمهدهاي ن تهي ،توليهد
خودرو در کشور افزايش پيدا کرد و واردات خودرو نيز افزايش يافت .البته در سمت تقاضها نيهز بهبهود
نسبي وضعيت اقتصادي مردم ،زمينه افزايش تقاضاي خودرو در داخه را فهراهم نمهود .مجموعهه ايهد
عوام دست به دست هم داد تا توليد و واردات خودرو در سال  0791به بيش از  11هزار دستگاه در
سال افزايش يابد که ايد ميزان براي آن سال ،رقم قاب توجهي به حساب ميآمد.
با پيهروزي انقهالب اسهالمي و وقهوع  1سهال جنهگ ت ميلهي تمهام عهناي از جملهه عهنعت
خودروسازي با توجه به اوضاع اقتصادي حاکم بر کشور با مشکالت بسياري مواجه شد؛ بهه ن هوي کهه
توليد خودرو با رکود شديدي مواجه شد و در کنار آن واردات خودرو به کشور نيز بهشدت کاهش پيهدا
کرد .بنابر مراتب پيشگ ته ،با توجه به وجود دورانهاي مههم و تمثيرگهذار ،بهه طهور خالعهه ت هوالت
عنعت خودروسازي کشور در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي را ميتهوان در  1دوره بهه شهرح
زير تقسيمبندي نمود:

______________________________________________________
 .0دقيانوس.)0757( .
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 .5-7سازماندهي توليد در صنعت خودروسازي کشور ()5795-5731
در ايد دوره بهرغم وقوع جنگ ت ميلي ،اقداماتي در راه ايجاد کارخانجهات توليدکننهده مجموعههههاي
مورد نياز عناي خودروسازي برداشته شد که اعليتريد آنها عبارتند از:
 عقد قرارداد  ZFو تبدي کارخانه ليالند موتور به کارخانه گيربکسسازي چرخشگر و تبديکارخانه نيمه تمام سواري سازي جديد ايران خودرو به کارخانه اتوبوسسازي.
 ايجاد کارخانجات قالبههاي بهزرگ عهنعتي ،فنرسهازي خهاور ،شاسهيسهازي ايهران وانهت،ريختهگري  I.C.Iو خط تراش مي لنگ ايدم.
 خريد خطوي توليد دست دوم شرکت تالبوت شام  0711دستگاه ماشيدآالت مختلف کههدر نهايت بيد  00کارخانه تقسيم شد.
 .2-7تکميل زنجيره توليد ()5735-5731
در ايد دوره حرکت و ت ولي جديد در عنعت خودروسازي شهک گرفهت و مهيتهوان آن را يهک دوره
انتقالي از مرحله مونتاي به مرحله توليد و مهندسي م صول دانسهت .مههمتهريد فعاليهتههاي عهورت
گرفته در ايد دوره عبارتند از:
 حذف مداوم قطعات از فهرست  C.K.Dوارداتي، خريد حق ليسانس خودروهاي جديد مطابق با توليدات روز جهان و عقد قراردادهاي انتقهالتکنولويي و دانش فني به منيور باالبردن درعد سهاخت قطعهات و مجموعههههاي م صهول
جديد در داخ کشور،
 حمايت و ترغيب سازندگان داخلي به توليد تعداد بيشهتري از قطعهات خودروههاي سهاختداخ ،
 حمايت از شرکتهاي طراحي مهندسي و طراحي مونتاي در جهت باالبردن توان مهندسي وطراحي قطعات و مجموعه هاي خودرو،
 شک گيري مراکز تست خودرو ،قطعات و مجموعههها و ايجهاد شهرکتههاي مهندسهي کي يهت بههمنيور باالبردن کي يت م صوالت و زمينهسازي در جهت دستيابي به استانداردهاي روز در جهان.
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 .7-7از افزايش ساخت داخلي قطعات تا توليد خودروي ملي ()5739 -5713
برنامهريزي انجامشده در آن دوره بهمنيور دستيابي به اهداف استراتژيک ايد عهنعت ،حرکهت عهناي
خودروسازي به سمت افزايش ساخت داخ قطعات و مجموعههاي خودرو و به موازات آن ،آغاز طراحي
قطعات و مجموعههاي جديد و بهينهسازي قطعات ساخت داخ بود .عالوه بهر آن ،سهعي در توسهعه و
بهبود خودروهاي ساخت داخ در جهت تطبيق آنها با پيشرفتهاي جههاني ايهد عهنعت و تهالش در
جهت توليد خودرو با برند ملي و هماهنگکردن توليدات داخلي بها مهوارد مشهابه خهارجي بهه منيهور
دستيابي به بازارهاي عادراتي و همچنهيد ،ايجهاد سهايتههاي خودروسهازي در نقهاي مختلهف کشهور
بهمنيور بهرهگيري از پتانسي هاي مناطق ديگر و تالش در جهت تمرکززدايي واحدهاي خودروسهاز از
کالنشهر تهران از جمله اقدامات انجام شده در ايد دوره است.
 .7-7کاهش شديد توليد متأثر از اعمال تحريمهاي اقتصادي ()5731 -5732
در ايد دوره کاهش بيسابقه اي در توليد خودرو ات ا افتاد که با توجهه بهه آمارههاي جههاني ،عهنعت
خودروسازي کشور در دو سال يعني در سال  0750با رشد من ي  17/5درعد و در سال  075با رشد
من ي  1/1درعد رتبه اول به ل ا رشد من ي توليد خودرو مواجه بود 0.بر اساس نتايج آمهارگيري از
کارگاه هاي با  01ن ر کارکد و بيشتر ،متوسط نسبت ارزش "مواد اوليه خارجي مصرفي" به "ک مهواد
اوليه مصرفي" در گروه «توليد وساي نقليه موتوري ،تريلر و نهيم تريلهر» در سهال ههاي 0711-075
بيش از برابر متوسط ايد نسبت در «ک عنعت» بوده است .باالتر بودن نسهبت يادشهده در عهنعت
خودروسازي نشان از وابستگي به مواد اوليه وارداتي و ارجاع کار بهه تهمميد کننهدگان خهارجي دارد .در
نتيجه ،به جاي گسترش و تعميق پيوند عمودي عنعتي در داخ کشور به وابستگي عنعت خهودرو بهه
تمميدکنندگان خارجي منجر شده و آسيبپذيري آنها را نسبت به م هدوديتههاي تجهارت خهارجي و
اعالح نرخ ارز بهشدت افزايش داده است .بنابرايد ،بخشي از چالشهاي بههوجهود آمهده بهراي عهنعت
خودرو در چارچوب تبعات ت ريمهاي بيدالمللي قاب ارزيابي است.

______________________________________________________
 .0شجاعي و ايدري.)0757( .
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 .1مقايسه تطبيقي صنعت خودروسازي ايران و کرهجنوبي
با پايان يافتد جنگ ت ميلي و برقراري ثبات نسبي در فضاي عمومي اقتصهاد کهالن کشهور ،توجهه بهه
بخش عنعت به عنوان يکي از مؤل ههاي بنياديد در جهت دستيابي به رشد و توسهعه اقتصهادي مهورد
توجه مسئوالن وقت قرار گرفت .بر ايد اساس و همانند بسياري از کشهورها ،عهنعت خودروسهازي بهه
سبب گستردگي و زنجيرههاي وسي آن 0به عنوان يکي از راهکارهاي دستيابي به ههدف رشهد سهري
عنعتي مدنير قرار گرفت.
با توجه به سرمايهگذاريهاي عورتگرفته در عنعت خودروسازي کشور در سالههاي پهيش از
پيروزي انقالب اسالمي و فراهم بودن زيرساختهاي اوليه ،ايد رشهته فعاليهت عهنعتي در کنهار چنهد
رشته فعاليت عنعتي ديگر به عنوان يکهي از راهحه ههاي خهروج از شهرايط سهخت پهس از جنهگ و
دستيابي به توسعه اقتصادي مورد توجه جدي قرار گرفت .بنابرايد ،در دوره  0715-073توليد خودرو
بارديگر با روند افزايشي مواجه شد و در کنار آن واردات خودرو که عمدتاً واردات خهودرو از کشهورهاي
ياپد و کرهجنوبي بود ،براي يک دوره  7ساله آزاد شد .همچنهيد ،از سهال  073بها ههدف حمايهت از
واحدهاي خودروساز داخلي واردات خهودرو ممنهوع اعهالم شهد .ايهد اقهدام مقهدمات ان صهاريشهدن
خودروسازي در کشور را فراهم نمهود و موجهب شهد تها واحهدهاي فعهال در حهوزه خهودرو عهالوه بهر
برخورداري از کمکهاي مالي دولت از ابزارهاي سياستهاي تجاري يعني ابزار بازاري (تعرفهها ،ماليات
بر واردات) و غيربازاري (ممنوعيتها و کنترلهاي فيزيکي و مقداري) نيز است اده کنند.

______________________________________________________
 .0عنعت خودروسازي در ميان  1عنعت ديگر به ل ا پيوندهاي پسيد داراي رتبه و از نيهر پيونهدهاي پيشهيد
داراي رتبه  05است (هروراني.))0757( .
 .ن ري و فرزيد.)0733( .
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نمودار  .5سهم تيراژي گروههاي خودروساز داخلي از کل توليدات داخلي طي سال 5737

(درصد)

ساير5.5 ;0

گروه ايران
خودرو; 97.3

گروه سايپا; 71.1
ممخذ :گزارش شرکت ساپکو .)0757(.
 .0شرکتهاي ديگر خودروسازي داراي توليد در سال  0757عمدتاً شام گروه توليدي بهمهد ،ديهارخودرو،
کرمان موتور ،خودروسازان رايد و خودروسازان مديران هستند.

نمودار  .2سهم تيراژي گروههاي خودروساز کرهجنوبي از کل توليدات داخلي در سال 2157

(درصد)

)Source: Korean Automobile Industry (Annual Report, 2014

نکته حائز اهميت در نوع نگاه حمايتي دولت به عهنعت خودروسهازي در ايهران و کشهوري ماننهد
کرهجنوبي در هدفمند بودن برنامههاي حمايتي از ايد عنعت برمهيگهردد .بهديد معنها کهه در کشهور
کرهجنوبي ايد سياستها در يک برنامه مشخص زمانبندي شده با حمايتههاي شهديد از عهناي نوپها
آغاز و بهتدريج در يک روند نزولي از شدت آنها کاسته شد و سرانجام به آزادسهازي و قطه حمايهت از
واحدهاي خودروساز ختم شد؛ به گونه اي که در نتيجه اقدامات دولت ،امروز عنعت خودروسهازي ايهد
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کشور به جايگاهي رسيده است که ميتواند م صوالت خود را به تمامي کشورهاي دنيا عادر کند .ايهد
در شرايطي است که مروري بر اقدامات انجامشده در راستاي حمايت از عنعت خودروي کشهور نشهان
مي دهد ايد رشته فعاليت عنعتي در طول سالها فعاليت خود به روشههاي مختلهف از حمايهتههاي
متعدد برخوردار بوده0،ولي ايد حمايتها از يک برنامهه جهام و مهدون تبعيهت نکهرده و در دورهههاي
مختلف با توجه به شرايط اقتصادي حاکم برکشور (رکود يا رونق) با تغييرات بسيار زيادي مواجه شهده
است .در ايد خصوص ميتوان به تغيير مداوم سياستههاي تعرفههاي واردات خهودرو در کشهور اشهاره
نمود؛ بهگونه اي که هرگاه درآمدهاي ارزي کشور با م دوديت مواجه شده ،تعرفهههها افهزايش و قهانون
من واردات براي تمام يا بخشي از خودروهاي خاص اعمال شده است .در نقطه مقاب  ،در سالهايي که
کشور از درآمدهاي سرشار ارزي برخوردار بوده ،تعرفه ها کاهش و واردات خهودرو افهزايش پيهدا کهرده
است .ايد تغيير مداوم در سياستها سبب شده است تا عهنعت خودروسهازي کشهور بههرغهم پيشهينه
تقريباً يکسان با خودروسازي کشور کرهجنوبي همچنان با مشکالت زيادي دست به گريبان باشد.
جدول  .9مقايسه برخي شاخصهاي اقتصادي صنعت خودرو در ايران و کرهجنوبي
واحد

ايران ()5737

کرهجنوبي ()2157

هزار دستگاه

1132/0

2521/4

سهم از توليد جهاني

درعد

1/2

5/2

سهم از ارزشافزوده بخش صنعت

درعد

11/4

11/1

ميليارد دالر

0/3

74/7

اشتغال (مستقيم)

هزارن ر

170

710

سهم از اشتغال بخش صنعت

درعد

12/0

10/9

توليد

ارزش صادرات صنعت خودرو

مآخذ - :برنامه راهبردي وزارت عنعت ،معدن و تجارت .)0751(.
) Korean Automobile Industry (Annual Report 2014و - www.oica.net

______________________________________________________
 .0از جمله سياست هاي اتخاذشده به منيور حمايت از عنعت خودروسازي کشور در سالهاي پس از جنگ مهيتهوان
به "تشکي ستاد سياستگذاري خودرو"" ،تهيه و اجراي قانون م اسبه معافيت حقو گمرکي ،سود بازرگهاني و انهواع
ماليات خودرو"" ،تدويد استراتژي توسعه خودرو"" ،اعالح و تکمي سازمان توليد در عهنعت خودروسهازي کشهور"،
"تکمي زنجيره توليد" و "ايجاد مراکز ت قيقاتي و نوآوري عناي خودرو" اشاره کرد (دقيانوس.))0757( .

577

درسهايي از تجربه خودروسازي در کشور کرهجنوبي

تمثير شديد ت ريمها بر افت کمي توليد در سالهاي اخير نيهز بهه نهوعي حکايهت از وابسهتگي
شديد ايد رشته فعاليت عنعتي به تمميد قطعات و مواد اوليه از خارج دارد .بررسي تراز تجاري عهنعت
خودرو و قطعات وابسته در کشور در دوره  0751-0757نشان دهنهده کسهري تجهاري کشهور در ايهد
عنعت بوده که ميزان آن نيز در سه سال اخير با روند افزايشي همراه بوده است.
جدول  .3تراز تجاري خودرو و قطعات وابسته در دوره زماني 5731-37

(ميليون دالر)
درصد تغيير

1390

1391

1392

1393

صادرات

338/2

519/2

263/6

243/8

-49/2

واردات

2594/6

2119/2

2428/0

3587/1

14/6

47/7

مازاد (کسري) تجاري

-2256/4

-1599/9

-2164/3

-3343/2

35/3

54/5

ممخذ :م

1392

1393

-7/5

اسبات ايد پژوهش برگرفته از سالنامه آماري گمرک جمهوري اسالمي ايران.

همچنيد ،مقايسه سرانه توليد خودرو به ازاي هر ن ر شاغ حکايت از بهرهوري پاييد نيهروي کهار در
شرکت هاي خودروساز داخلي دارد .از زاويه ديگر ،ايد شرکت ها نسبت به مقياس توليد خود با ازدحهام بهاالي
نيروي کار مواجهاند .به نير ميرسد افزايش توليد در شرکتهاي خودروساز داخلي بهه جهاي اينکهه از م ه
افزايش بهرهوري جبران شود ،از طريق استخدام نيروي کار بيشتر و مازاد دنبال شده است.
جدول  .1آمار عملکرد سرانه توليد خودرو در برخي از شرکتهاي خودروسازي ( 2157و )5737
واحد

هيونداي

کيا

ايرانخودرو

سايپا

هزار دستگاه

019

0955

113

100

اشتغال شرکتهاي خودروساز

هزار ن ر

17

77

9

75

سرانه توليد خودرو به ازاي هر نفر شاغل

دستگاه

23

71

52

51

توليد خودرو

مآخذ :ه سالنامه آماري شرکتهاي خودروساز ،عورتهاي مالي حسابرسي شده ايران خودرو و سايپا و گزارش سال  0757ساپکو
- Korean Automobile Industry. (Annual Report, 2014).
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در پايان ،بايستي اشاره شود که بيشتر چالشههاي خودروسهازي کشهور ريشهه در برنامهههها و
عملکرد داخلي داشته و ت ريم ها تنها زنهگ خطهري بهراي آشکارسهازي مشهکالت داخلهي در عهنعت
خودروسازي کشور بوده و اگر امروز بهطور ريشهاي به ايد موضوع پرداخته نشهود ،ايهد عهنعت شهاهد
مشکالت بسيار بيشتري در سالهاي آتي خواهد بود .از جمله دالي اعلي در خصوص مشکالت کنوني
عنعت خودروسازي کشور ميتوان به نبود توجه کافي به ب ث ت قيق و توسعه ،بهرهوري پاييد عوام
توليد ،نبود تنوع در م صوالت توليدي ،بيتوجهي به خالقيت و نوآوري ،نبهود سياسهتههاي مشهتري
مدارانه و تعام ضعيف با خودروسازان مطرح دنيا اشاره کرد.
 .9جمعبندي و ارائه توصيههاي سياستي
عنعت خودروسازي به دلي ارتباطات پسيد و پيشيد خود با رشته فعاليتهاي عنعتي ديگر اهميت زيهادي
در رشد و توسعه هر کشور داشته و به عنوان يکي از مهمتريد رشته فعاليتهاي عنعتي قلمداد ميشهود .بهر
ايد اساس نيز بسياري از کشورها از جمله ايران در چند دهه گذشهته سهرمايهگهذاريههاي فراوانهي در ايهد
خصوص داشتهاند؛ ولي ميزان موفقيت در آنها بسيار مت اوت بوده است ،بهگونهاي که تجربه خودروسهازي در
دو کشور ايران و کرهجنوبي به عنوان نمونه مشهود ايد مسمله قاب تمم است.
با توجه بهه اهميهت و جايگهاه عهنعت خودروسهازي در اقتصهاد کشهور ،در شهرايط کنهوني يکهي از
راهکارهاي نجات عنعت خودروسازي ،تعام با برندهاي معتبر جهاني در قالهب جهذب سهرمايهگهذاريههاي
مستقيم و مشترک خارجي همراه با انتقال دانش فني است .تجربه عنعت خودروسازي در کشور کرهجنهوبي
نشانميدهد تا پيش از ب ران دهه  0551ميالدي ،دولت تنها در زماني که عنعت خودروسازي ايهد کشهور
دچار مشک ميشد به شرکتهاي خودروساز خارجي براي کمک به شرکتهاي داخلي به منيور برونرفهت
از شرايط سخت و دشوار اجازه فعاليت در بازار داخلي را عادر ميکرد؛ ولي در سالهاي پس از رکهود ،جهذب
سرمايهگذاري خارجي در ايد کشور با شتاب زيادي عورت گرفته است.
خوشبختانه در شرايط کنوني که شاهد به ثمر نشستد تالشها و مجاهدتههاي مسهتمر بدنهه
ديپلماسي کشور در رف ت ريمهاي ظالمانه اقتصادي هستيم ،فرعت مناسهبي بهراي ت هول و ارتقهاي
عنعت خودروسازي پيشروي متوليان قرار گرفته است .بنابرايد ،با توجه به خروج عنعت خودروسازي
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از حضيض رکود سالهاي  0750و  ،0075بايستي نسبت بهه رفه م هدوديتههاي موجهود از حيهث
قوانيد و مقررات بهمنيور جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز توجه نمود تا از ايد رهگذر زمينهه
همکاري مستقيم واحدهاي فعال داخلي با شرکتهاي عاحب نام خودروسازي دنيا فراهم شود .بهيقيد
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در عنعت خودروسازي کشور عهالوه بهر تزريهق سهرمايه جديهد،
زمينه انتقال فناوريهاي مدرن به داخ  ،ارتقاي همکهاريهها در خصهوص ت قيهق و توسهعه (،)R&D
ادغام در شبکهههاي جههاني خهودرو و سهازماندهي مجهدد توليهد را فهراهم خواههد کهرد .بهديدروي،
پيشنهادهاي زير به منيور برونرفت از شرايط کنوني ارائه ميشوند:
 .0تدويد و عملياتي نمودن استراتژي جام عنعت خودرو.
 .تبييد ش اف نقش و جايگاه دولت در عنعت خودرو و سياستهاي حمايتي آن،
 .7ارتقاي دانش فني از طريق جذب سرمايه گذاري هاي مسهتقيم و مشهترک خهارجي (تعامه
هدفمند با برندهاي معتبر جهاني)،
 .1اهتمام در انتقال و بومي سازي فناوريهاي مدرن بهويژه از طريق سهرمايهگهذاري در زمينهه
ت قيق و توسعه ( )R&Dبا هدف سازماندهي مجدد توليد و شبکههاي جهاني خودرو،
 .9الزام خودروسازان به ارتقاي شاخصهاي کي ي و رقابتپهذير عهنعت خهودرو بها اسهت اده از
روشهايي مانند کاهش تدريجي و پلکاني تعرفهها،
 .1هدايت شرکتهاي خودورسازي به است اده از ظرفيتهاي بازار سرمايه با هدف تمميد مناب
مالي مورد نياز،
 .3تعييد تکليف سهام عدالت و انتقال مالکيت عنعت خودروسازي از بخش دولتهي بهه بخهش
خصوعي واقعي،

______________________________________________________
 .0عنعت خودروسازي کشور در سال  0751رتبه سيزدهم به ل ا رشد توليد را کسهب کهرده و ناگههان در دو سهال
 0750و  075ضعيفتريد رشد توليد در بيد کشورهاي خودروساز دنيا را به خهود اختصهاص داده اسهت (شهجاعي و
ايدري.))0757( .
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 .1کاهش تعداد واحدهاي خودروساز در قالب ادغام واحهدهاي خودروسهازي و حمايهتنکهردن
بيرويه از شرکتهاي ناکارآمد.
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