
 

 

 مونتاژكاري سهم صنعت خودروسازي را در ايجاد درآمد براي دولت كاهش داد
 پرده تصميم كاهش تعرفه واردات خودرو پشت

 

 

خـودروي  . مجلس براساس طرحي دوفوريتي تصميم دارد تعرفـه واردات خـودرو را كـاهش دهـد    : شرق
ت چرا مجلس، با قيد دوفوريت قصد دهد، اما معلوم نيس وارداتي قشر كمي از جامعه را تحت تأثير قرار مي

داستان اقدام مجلس براي كاهش تعرفـه واردات خـودرو زمـاني    . دارد براي كاهش تعرفه وارد عمل شود
عنـوان   يكي از اعضاي انجمن صنفي واردكنندگان خـودرو بـه   96سال   دي 24شود كه بدانيم  تر مي جالب

او . شـود  با حكم محمد شريعتمداري منصوب ميورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت  عضو شوراي انديشه
درست دو روز بعد . كند حكم دريافت مي 90عنوان مشاور خودرويي كميسيون اصل  نيز به 96سال   دي 25

طرح دوفوريتي كاهش تعرفه واردات خودرو را بـه   90، كميسيون اصل 96دي سال  27از اين انتصاب، در 
كننده بخـش توليـد بـراي     عنوان حمايت عجيب وزير صنعت به اقدام. كند رئيسه مجلس تقديم مي هيئت

زمان كميسيون  عنوان مشاور خود، همچنين اقدام هم نفعان واردات خودرو به ترين ذي انتصاب يكي از مهم
كند كه واردكنندگان چـه جايگـاهي در صـنعت خـودرو      مجلس، اين سؤال را در ذهن ايجاد مي 90اصل 

. وگو كنـيم  اي شد كه با سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، گفت دارند؟ اين اطالعات بهانه
هاي غلط مديران سبب شده  به اعتقاد بحرينيان صنعت خودروي ايران صنعتي مونتاژكار است كه سياست

نفعان و واردكننـدگاني دارد   نگاهي هم به نقش برخي ذي او نيم. وابستگي اين صنعت به خارج بيشتر شود

 .كنند صنعت خودرو در مسير واقعي خود قرار نگيرد دليل سود نهفته در واردات، تالش مي كه به
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 كاهش تعرفه واردات خودرو به نفع چه قشري از جامعه است و چه تأثيري روي اين صنعت دارد؟

 .شود خاص مسئله اين است كه بازي با تعرفه به نفع بسياري از واردكنندگان ميطور  در صنعت خودرو به

 صنعت خودروي ايران توانايي كافي براي توليد محصوالت موردنياز داخل را دارد؟ 

سـادگي   خودرو كااليي نيست كه به. هاست عملي دولت ها بي صنعت خودرو در يك پارادوكس گير كرده كه نتيجه سال
براساس يـك كـار تحقيقـي    . كند العاده تأثيرگذار است كه مصرف را در جامعه زياد مي شود، از كاالهاي فوق به آن نگاه
انجـام شـد، ارزش واردات خـودرو در ايـن      1307تـا   1302هاي  هاي موجود بين سال آوري داده از روزنامه كه با جمع

، 1302سبت گرفتيم؛ بر ايـن اسـاس در سـال    مقطع زماني و ارزش كل واردات كشور را استخراج كرديم، سپس يك ن
و  ميليـون  681ميـزان كـل واردات كشـور هـم در آن زمـان      . قران ارزش واردات خودرو بود 450و  هزار673و  دوميليون

ران واحـد پـول ايـران در دوران     . (دهم است نسبت واردات كل به واردات خودرو در اين سال، سه. هزار قران بود322 قـ
بـا  . شـد  ، يك قران، دو قران و پنج قران ضـرب مـي  )نيم قران(شاهي 10هاي  صورت سكه قران از نقره و به. قاجاريه بود

اين سنت حتي بعد از تغييـر  . شد نيز ناميده مي) هزار(توجه به اينكه قران هزار دينار ارزش داشت در زبان عاميانه، زار 

 ).شدند هاي دو ريالي و پنج ريالي دوزاري و پنج زاري ناميده مي واحد پول ايران به ريال هم ادامه پيدا كرد و سكه

ايـم، بلكـه توسـعه را از طريـق مصـرف لمـس        كه ما در كشورمان توسعه را از طريق رشد صنعتي لمس نكرده  ازآنجايي
ران   761 و هزار873و  ميليون48به  1307آوري ميزان واردات خودرو در سال  ايم، در نتيجه به نحو بسيار تعجب كرده قـ

سـرعت بـاال    در چهار تا پنج سال ميزان مصـرف بـه  . شود درصد مي 5،96نسبت واردات خودرو به كل واردات . رسد مي
البته بيماري مهلك مصرف افراطي فقط به خودرو محـدود  . رسد درصد مي 18تا  17رود و بعدها به چيزي بيش از  مي

ــه     ــه ارزش س ــافون ب ــال گرام ــان س ــثال در هم ــود، م ــونم نب ــزارو 650و يلي ــه ارزش    233ه ــي ب ــالي فرنگ ــران، ق ق
ران   560هـزارو  438رسـد كـه دسـتمال جيبـي بـه ارزش       قران و حتي كار به جايي مـي  288و  هزار92و ميليون يك قـ

هـاي فريبنـده    ها نيز مشابه همين زمان كنـوني مـا، اسـتدالل    ايم و جالب است بدانيد كه در همان سال داشته! واردات
شد و به عبارتي ناتواني مـديريت اقتصـادي و توسـعه در پـس همـين       كننده، بارها مطرح مي ن حق مصرفكيفيت بدو

 .شد الفاظ پوپوليستي پنهان مي

 در دوران جديد وضعيت واردات خودرو چگونه است؟ 

 يـافتن جنـگ، مسـئوالن    بـا پايـان   1368شود؛ مـثال فـرض كنيـد در سـال      در دوران جديد هم اين وضعيت تكرار مي
نفعان، پيكان را خودروي نامناسبي اعالم كردند و گفتند براي ايجاد رقابت بايد واردات انجـام   اقتصادي و همچنين ذي

  26هنوز هم بعد از . هايي وارد عرصه كار شدند كه بيشتر روي مونتاژ متمركز بودند به اين ترتيب خودروسازي. شود
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ايـن رويـه   . قبل از انقالب هم تقريبا صنعت خـودروي مونتـاژي داشـتيم   . ها مونتاژكننده هستند سال اين خودروسازي
سـازان متوجـه    كه تصـميم  با جمالتي ظاهرفريب براي ايجاد رقابت واردات را آزاد كنيم، درحالي 68باعث شد در سال 

در اين دوره با توجه به واقعيت كمبودهـا بـراي توجيـه    . است نشدند حركت به اين سمت، نيازمند استراتژي و انسجام
پـذير   كه اصال واردات بدون انتقـال ارز امكـان   واردات، الفاظ عجيبي برجسته شد مانند واردات بدون انتقال ارز؛ درحالي

د ايـن امـر   كـه در دوران جديـ   كردنـد، درحـالي   تر تجار از برات براي مبادالت خود اسـتفاده مـي   در دوران قبل(نيست 
هـا   و در واقع اين بحـث ) ايم پايه در اقتصاد باشد كه در همين تله تاكنون گير افتاده نوعي خلق نقدينگي بي تواند به مي

كـل واردات خـودرو و قطعـات يـدك آن      69در سال . خواستند انجام دهند توجيهاتي بود براي كارهاي خطايي كه مي
 71در سـال  . ميليـارد دالر رسـيد   235ميلياردو  به سه 70ين رقم در سال ميليون دالر داشت كه ا 827ارزشي معادل 

 .ميليارد دالر رسيد 957هم ارزش واردات به دوميلياردو 

هاي زيبا مانند توسـعه ولـي بـدون     ها در قالب واژه هاي مالي، رؤياپردازي انضباطي در اين دوره اتفاقي افتاد و آن هم بي
گرايانـه ماننـد ارائـه پـنج هـزار دالر بـه هـر         اقتصادي كشور به همـراه اقـدامات عـوام    محتوا، اقدامات خارج از ظرفيت

هـا سـبب    مباالتي گونه بي اين. ام؛ يعني واردات بدون انتقال ارز گفته كردن گسترده همان واژه پيش شناسنامه يا اجرائي
بعد از جنگ بر اثـر همـين رفتارهـا و    شد كشوري كه در دوران جنگ اعتبارات اسنادي و مالي آن در دنيا مقبول بود، 

 .اعتباري مالي مواجه شود ها، در جهان با بي انباشت بدهي

اي كه براي صنعت خودرو ترسيم شده، دستيابي به بازارهاي منطقه هم لحـاظ شـده    در سندهاي توسعه 

 ايم؟ گاه شاهد صادرات بوده در اين صنعت هيچ. است

كشـور بعـد از جنـگ    . خيالي اسـت  ها به نوعي خوش شده است و اين صحبتدر اين صنعت اصال توجهي به صادرات ن
ميـزان ارزش  . به اوج خـود رسـيد   73و  72از دست رفت و در سال  71مشكل مالي پيدا كرد، اعتبار مالي آن در سال 

ي ارزي درآمـدها . ميليـون دالر بـود   984و  ميليـارد  واردات در قالب خودرو كامل و قطعات در ايـن دوره زمـاني هفـت   
درصـد   12ترتيب در ايـران حـدود    اين به. ميليون دالر بود 218و  ميليارد 65حاصل از صادرات نفت كشور در اين زمان 

بـا بـروز مشـكل    . آمـد  شد و در مقابل هيچ چيزي هم به دست نمـي  درآمد ارزي صرف واردات خودرو و قطعات آن مي
شـده در جوامـع ملـي     اعتبـاري حاصـل   آن در جهان همچنين بـي  براي اعتبارات اسنادي ايران و مضايق مالي و تأمين

كننـده شـديد ارز و از روي اجبـار، نـه بـا نگـرش        جهاني، مسئوالن اقتصادي كشور براي ايـن بخـش صـنعتي مصـرف    
تواند موضوع يك تحليل اقتصادي عميق كارشناسـي دربـاره    اي، قانوني را تصويب كردند كه حتي عنوان آن مي توسعه

 قانون چگونگي محاسبه و وصول درآمد حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات «. نيافتگي كشور باشد عهداليل توس
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اين . با بروز مشكل براي كشور تصويب شد» آالت راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها انواع خودرو و ماشين
رود در دنيـا در زمينـه خـودرو نيـز      حدودا در همان بازه زماني چين كه اكنون مي. درآمدي نوشته شد قانون با اهداف

قانون راهبرد بلندمدت براي توسعه «كنيم،  هاي كشورمان مشاهده مي ها و بيابان اثرگذار باشد و شهود آن را در خيابان
هـا را   اين قوانين به خوبي تفاوت نگـرش در دولـت   را تدوين و تصويب كرد كه از عناوين» تأمين صنايع خودروي چين

نـه اينكـه   . با تصويب قانوني با رويكرد درآمدي براي صنعت خودرو، ثبت سفارش خودرو ممنـوع شـد  . توان دريافت مي
هيچ سالي در كشور ما واردات خودرو ممنوع نبوده اسـت؛  . سال واردات خودرو ممنوع است 25مثل كشور كره بگويند 

هـايي   هاي ما در زمينه تصميمات اقتصادي، به جـز دوره  نفعان بيروني زياد بوده است و دولت ل خارجي و ذيزيرا عوام
اين تعـداد  . خودروساز داشتيم 11، 47در سال . اند محدود، چنين اقتدار يا تمايلي به بروز آن به داليل مختلف نداشته

بـرداري در    واحـد داراي پروانـه بهـره    42حاضـر هـم    حال رد. كردند هزار دستگاه خودرو توليد مي 17خودروساز حدود 
. واحد است 21صنعت خودروسازي شامل خودروهاي سواري و تجاري وجود دارد و تعداد واحدهاي در دست اجرا هم 

 .اين آمارها با هيچ كجاي دنيا نه به لحاظ منطقي و نه به لحاظ عقالني همخواني ندارد

 ايران بيش از ظرفيت مورد نياز است؟تعداد واحدهاي خودروسازي در  

 .در كره فقط پنج خودروسازي وجود دارد. اين ميزان واحد توليدي خيلي زياد است

 منديم بيش از ظرفيت مورد نياز مجوز فعاليت براي واحدهاي صنعتي صادر كنيم؟ چرا در ايران عالقه 

عنـوان مونتاژكـار    ران عموما واردكننده هستند و بـه خودروسازهاي اي. زيرا خودروسازي در ايران متكي به واردات است
پول شد، قانون درآمدي براي خودرو نوشتند؛ ولي خيلي حركت مثبتي بـراي حركـت    وقتي كشور بي. كنند فعاليت مي

در صنعت خودرو چهار يا پنج مـدير بـا تهـور ورود پيـدا كردنـد تـا خودروسـازي را راه        . به سمت توليد صورت نگرفت
البته كشور برنامه منسجم براي تأمين منابع نداشت و با محدوديت منابع مالي مواجه شده بود؛ زيرا در سـال   .بيندازند

ميليـارد   9رقمي شد و در آن سال اگر اشتباه نكنم، كمي بيش از  درآمدهاي كشور از محل صادرات نفت و گاز تك 77
بـه لحـاظ همـين    . با تغيير قيمـت نفـت افـزايش يافـت    دوباره درآمدهاي ارزي كشور  81از سال . دالر درآمد داشتيم

شـده را بـه    ها بروز يافت و زحمات جوانان و كارشناسان كشور و ذخيره دانـش انباشـته   افزايش، مجددا فراموشي دولت
زاي بخـش نوپـاي در حـال رشـد و توسـعه،       هـا و عوامـل بـرون    ها و تصميمات اقتصاد كـالن دولـت   مديريت دليل سوء

 .دخاكسترنشين كر

 همه طالب دارد؟ چرا بازار خودروي ايران اين 
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خـودرو   براي پاسخ سؤال شما، اگر فروش خودروها را در دو مقطع در نظر بگيريم، براي هفت خودروسـاز شـامل ايـران   
كه عمومـا  (، سايپا ديزل )توليد و مونتاژ(، سايپا )تاژحاضر عموما مون درحال(خودرو ديزل  ، ايران)هم توليد و هم مونتاژ(

فقط يـك خـودروي تقريبـا سـاخت     (، گروه بهمن )اندكي توليد و عموما مونتاژ(خودرو  ، پارس)ها است مونتاژكار چيني
ن تـوا  مـي ) نيسان آبي دارد و بقيه عموما مونتاژ اسـت  يك وانت(و زامياد ) داخل دارد و بقيه محصوالتش مونتاژي است

شـده از روي اجبـار، بـا     گفتـه نوشـته   اين صنعت با همين قـانون پـيش   71از سال . داليل چنين اشتياقي را نشان داد
در . 95اتكا رشد پيـدا كـرد تـا سـال      هاي متخصصان و بدون تأمين مالي بلندمدت پايدار و قابل ها و تالش سازي زمينه

ها  هاي ارزي دولت اي ناقص فراهم شد و بعد از ازدياد دريافتيه كه ساختارها و زمينه 95تا  70قسمت اول يعني سال 
ايـن هفـت خودروسـاز جمعـا ارزش     . به فراموشي سپرده شد، ارزش فروش اين هفت برند در بازار بايد محاسـبه شـود  

ه ميليارد دالر محصول در ايـن بـازه زمـاني بـ     168هاي رسمي ارز كشور، حدود  فروش ريالي آنها پس از تبديل به نرخ

 .شود را در نظر بگيريم، ساالنه هفت ميليارد دالر مي 95تا  70فروش رساندند كه اگر متوسط فروش سال 

هاي اوليه فراهم شـده بـود، ارزش فـروش محصـوالت ايـن هفـت        ها زيرساخت كه با فداكاري شركت 95تا  80از سال 
هـاي   دروهـاي حاصـل از فعاليـت شـركت    به اين رقم بايد محصـوالت خو . درصد مبلغ فوق است 95خودروساز معادل 

تـا   80با اين حجم فـروش، از سـال   . ، اعم از سبك و سنگين را هم اضافه كرد...موتور و صددرصد مونتاژكار مثل كرمان
. ميليـارد دالر اسـت   10طور متوسط ساالنه معادل ارزش دالري فروش هفت خودروساز يادشده در بـازار كشـور    به 95

قـدر   نفعان واردكننده اين شويد كه اين بازار چرا براي خودروسازان خارجي تشنه به فروش و ذي توانيد متوجه حاال مي
 .جذاب است

 ايم؟ در اين بازه زماني چقدر واردات خودرو داشته 

طـور متوسـط    تقريبـا بـه  . ميليـارد دالر اسـت   20... در اين بازه زماني ارزش واردات خودروهاي سواري، كاميون ون و 
هـزار دالر   853ميليـاردو   بهمـن، يـك   21تنهـايي تـا    امسال هم بـه . ايم يش از يك ميليارد دالر واردات داشتهساالنه ب

از نظـر  . اين فقط خودروي سواري است و سـاير خودروهـا در آن محاسـبه نشـده    . خودرو سواري وارد كشور شده است
شـود كـه    ها را كه كنار هم بگذاريد، معلوم مياين. دستگاه خودرو سواري وارد كشور شده است 473هزارو 70تعداد هم 

اكنـون  . كنـد  واردكردن خودرو با توليد آن زمين تا آسمان فـرق مـي  . اند وارد بازار ايران شوند ها دندان تيز كرده خيلي
 .گير اقتصادي به بازار مكاره انواع خودروهاي جهان تبديل شده است تدبيري مسئوالن تصميم كشور ما در اثر بي

 زايي مؤثر است؟ مونتاژكردن خودرو در ايران، در اشتغال 
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كه شير نفت از طريق ارز حاصل از صـادرات    قطعا مونتاژكاري در ايجاد اشتغال پايدار نقش مؤثري ندارد، زيرا تا زماني
 10كـه هـر    1380هاي داده و ستانده سال  جدول. شود اهم ميزنكي فر نفت آن براي مكيدن فراهم باشد، اشتغال گول

دهـد بخـش توليـد     مركز آمار ايران توليد كرده است، نشان مي 80شود و اين جدول را در سال  سال يك بار توليد مي
 هـاي  كردند و رتبه اول پرداخت ماليات را در ميان بخـش  درصد كل ماليات كشور را تأمين مي 26،5خودرو و قطعات، 

هـاي   توسط مركز پـژوهش  90اساس همين جدول داده و ستانده كه در سال  بر. اقتصادي به خود اختصاص داده بودند
اگرچه همچنان خودروسازان رتبه اول از نظر حجـم پرداخـت ماليـات را بـه خـود اختصـاص       مجلس تهيه شده است، 

 .سيده استر درصد 14,5دهند، اما سهم آنها از تأمين درآمدهاي مالياتي به  مي

 اين افت پرداخت ماليات ناشي از چيست؟

در مونتاژكاري شما عمق فرايند . يابد  تزايد مي عميقماليات در فرايند توليد.مونتاژ باعث شده ماليات بخش خودرو افت كند

 دهند؟ كنند چقدر ماليات مي كساني كه وارد مي. فعاليت و توليدي نداريد

خودرو به مردم، كمكي به ايجاد اشتغال و بهبود وضـعيت صـنعت خـودرو    بنابراين با پرداخت وام خريد   

 ايم؟ نكرده

ها كمكي به صنعت نكرده است و به گمانم مونتاژكارها از اين فرصت استفاده بهتري كردند؛ اما گاهي چيزهايي  بله اين وام

گـذارد،   اينكه دولت اثـر مـي  . ود داردگويند انحصار در صنعت خودرو وج مي. شود افتد كه آدم متعجب مي در كشور راه مي

 هاي مونتاژكننده را گرفته است؟ حرف درستي است، اما كسي مگر جلوي وارداتچي

بـه نظـر شـما ايـن     . شـود  ها معتقدند در واردات محدوديت دارند و دولت مـانع واردات مـي   واردكننده 

 ها وجود ندارد؟ محدوديت

. كسي جلوي توليـد را نگرفتـه اسـت   . كنند دكنندگان براي ساخت اقدام نميوار. خير محدوديتي براي واردات وجود ندارد

در ايـران واردات  . هاي مـا عاشـق واردات هسـتند    دولتي. دهيد بايد ببينيد منابع ارزي چگونه است وقتي واردات انجام مي

كـه   شود، درصورتي وز داده ميدانند باالخره مج ماند، اما همه مي شود و خودروها در گمرك مي خودرو بدون مجوز انجام مي

در . كند، بايد محصول واردشده آتـش زده شـود   بيان فرمودند كه اگر كسي قاچاق وارد مي 95مرداد سال  11رهبر انقالب 

جمهـور بـا بولـدوزر نـابود      در فيليپين خودروي وارداتي قاچاق توسـط رئـيس  . شود روسيه ماشين قاچاق وارداتي پرس مي

 .گيرد در نهايت خودروي قاچاق مجوز ورود مي شود، اما در ايران مي
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هاي موجود در صنعت خودرو و بهبود وضعيت  خودرو و سايپا اگر خصوصي شود در روند كنترل رانت ايران 
 توليد در ايران تأثير خواهد داشت؟

» اتفـاق و تصـادف  «ري صنعتي وجود ندارد و متوليان صنعت كشور به اصـل  گذا كه سياست خير تأثيري ندارد، زيرا تازماني

هاي زيادي، به  حاضر خودروسازي درحال. سازي، باقي بماند معتقد باشند، همين وضع وجود دارد، حاال گيرم با نام خصوصي

هميشه دست نياز مـا بايـد بـه     اند؟ سازي كرده هاي فعلي تجاري انبوه نام داريم اما خودروسازي. معناي واقعي كلمه نداريم

حاضـر نفـت    در كشوري كه تحريم است مرتبا اجازه واردات بدهد؟ درحال دهد  تي به خود اجازه ميبيرون باشد؟ كدام دول

كشور هـم  . دهند سري واردكننده هستند و مرتب واردات انجام مي اينجا يك. تواند كسري بودجه ما را جبران كند هم نمي

كنـيم، آيـا    كشورهايي كه ما نفت خود را به آنجـا صـادر مـي   . راحتي دالر فراهم كند تواند به و است و نمير با مشكالت روبه

! هـايي بـا عنـوان توليـد     شـركت . فروشـند  كنند؟ همه آنها به ايران تلويزيون و يخچال مـي  كاالهاي اساسي ما را تأمين مي

در چنـين  . ن رفتارها سبب شده است صنعت رو به پايين بـرود اي. ها مونتاژكار هستند اند، اما همه اين شركت تشكيل شده

دانند اگر به واردات لگام زده نشود، چه  كه اين كشورها مي درحالي. دنبال فروش خودرو به ايران است شرايطي تايوان هم به

واردكننـده   درصـد در اصـل   95ما واحدهايي تحت عنوان توليد خودرو داريم كه عمومـا تـا حـدود    . تبعاتي خواهد داشت

 .هستند
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هاي غلط آن را بـه صـنعتي مصـرف كننـده      توانست يك صنعت مولد باشد اما سياست صنعت خودرو مي

 تبديل كرده است؟

خـود را در بـاتالق    ويـم  ا اما ما عموما مونتاژكـار شـده  . دوتوانست منجر به توسعه واقعي كشور ش بله صنعت خودرو مي
متوليان صنعت . ايم شده "خانه خراب كن خود و دنيا آباد كن ديگران"ما . ايم گرفتار كردهو ناكارآمد واحدهاي بيهوده 

يم و از ه اگويند ما وام داد ها مي و دولتيمجلس نمايندگان برخي از . به اين مسئله بيانديشندگاه نخواستند  كشور هيچ
شـايد   .صـورت نگرفتـه اسـت   از صـنعت خـودرو    مـوثري  هيچ حمايتدر حقيقت اما، . يمه ات كردصنعت خودرو حماي

بصـورت  از صـنعت،   "حمايت"برخي مفاهيم، از جمله . مسئله در درك نادرست سياست گزاران از مقوله حمايت باشد
اي گيرند و بـه بـاور عمـومي    امري مسلم و ترديد ناپذير در اذهان عمومي جتا به عنوان  مي شوندتقليدي ومداوم تكرار

و همين خلط مباحث و نشاني هاي غلط، از جمله عواملي است كه اقتصاد كشورمان را زمين گير كـرده  . تبديل گردند
 .است

 اين حمايت نيست؟. دهند اي مي به واردكنندگان قطعات خودرو ارز يارانه

در . كـرده انـد  نـوع ارز را بـه ايـن صـنعت تحميـل       اند وحتي دربرهه هائي گرانترين به صنعت خودرو ارز معمولي داده
، كردنـد براي خام فروشان مشتقات نفتي فـراهم   ،"توسعه"جذاب  كه تحت عنوان امتيازاتي برخالف حقيقت، و درست

حتـي  يـا  آلمـان و   ماننـد وقتي ايران بـا كشـوري   . اند ندادههم به اين صنعت حتي وام بلند مدت براي سرمايه گذاري 
دولـت  .  مي گردنـد آشكار  روشن و ها به خوبي اين تفاوت ،شود مي مقايسه؛ تلقي مي گرددبازار آزاد  مهدكه  ئيآمريكا
دهـد و بـا    قـرار مـي   شـركت گيرد و پول در اختيار اين  را مي "زجنرال موتور"شركت سهام  ، در شرايط بحراني،آمريكا

 . دهد سودده شدن اين واحد، مجددا سهام را به صاحبانش پس مي

اين صنعت، چنانكه همه مـي داننـد، بـه شـدت ناكارآمـد      . ه اينها به معناي دفاع از صنعت خودرو كشورمان نيستهم
اما اين واقعيت نيز نبايد فراموش شود كه تصميم گيران اقتصادي و صنعتي ما نيز ناتوان و بي تـدبير بـوده و يـا    . است

 "اتفاق و تصادف"يا  "آزمون و خطا"شيوة نها همواره آ. اهليت الزم براي قبول چنين مسئوليت هائي نداشته اند

روِ        . را به كار گرفته اند كه نتيجه آن از پيش معلوم است در اين رابطـه، حضـور و نفـوذ ذينفعـاني كـه حياتشـان در گـ
اني ، يعني زم1371يادمان باشد كه دولت ما در سال . سودهاي كالن حاصل از واردات است نيز نبايد از نظر دور بماند

كه تنگناي شديد مالي گريبان كشور را گرفته بود، با همت كارشناسان ارزشمند داخلي، و بـه ويـژه بخـش خصوصـي     
واقعي به همراه چند مدير توانمند و با شهامت دولتي، با بسترسازي هاي اساسي كه اولين بار دركشور صـورت گرفتـه   

بدون استفاده از منابع تأمين مالي انبوهي كه بـراي   ،اميدبخشبود، براي برپاساختن پايه هاي قابل اتكاء در حال رشد 
خام فروشان مشتقات نفتي فراهم گرديده بود،  اقدامات تاثيرگذار و چشم گيري براي بهبود وضعيت اين صنعت انجام 

اثير حيـف كـه تحـت تـ    . حيف كه اين روند با افزايش مجدد دريافتي هاي ارزي كه پيشتر گفتم  چندان نپائيد. دادند
محافل ذينفوذ و قدرتمند، دولت ها به جاي آنكه بهسازي و تقويت توليد را هدف خود قرار دهند، به صـنعت كشـور و   

 .به ويژه به صنعت خودرو پشت كردند و آن كارشناسان توانمند و بنگاه هاي آنان را خاكستر نشين ساختند



 

هـاي جديـد    مدعي هسـتند كـه پلتفـرم    هاي تشكيل شده در ايران با رنو و ساير خودروسازان هلدينگ

 طراحي شده مورد قبول خودروسازان داخلي قرارنمي گيرد، دليل آن چيست؟

. از رده خـارج شـده اسـت   در سطح جهاني دهند كه  آنها گاه پلتفرمي را به ما مي. پلتفرم را بايد در ايران طراحي كنند
متأسـفانه در ايـن مختصـر مجـالي     . دانسـت نعت خودرو توسعه صو مركز ثقل نقطه اساسي  را مي توان طراحي پلتفرم

البته به سهولت مي توان با دنبال كردن خبرهاي مربـوط  . نيست كه به اهميت طراحي پلتفرم در داخل كشور پرداخت
همين شـركت هـاي خودروسـاز خـارجي كـه بـا مـا        (پلتفرم بايد در ايران طراحي شودبه اين موضوع، دريافت كه چرا 

در همين حال، متوليان صنعت كشور با محرمانـه اعـالم   ). در مالزي خودرو با پلتفرم جديد مي دهند چنين مي كنند،
، در سيماي ملي حضور مي يابنـد و  )نه در جزئيات كه نسبتا منطق دارد(كردن حتي كليات و نكات اساسي قراردادها 

اند كه قبال نيز اسالف آنها به همين ترتيـب   شايد فراموش كرده. خيلي ساده و بي پرده مي گويند به ما اطمينان كنيد
خواستار اعتماد و اطمينان شده بودند، اما اكنون كه كنار رفته اند، هيچكس پاسخگوي خسارت هاي شديد وارد شـده  

 .به اين صنعت و به اقتصاد كشور نيست

كرده اند، و بي ترديد آينـده   امروز در اكثر كشورها، خودروسازان تالش هاي خود را روي خودروهاي الكتريكي متمركز
در اين شرايط كار روي خودروهاي از رده خارج، در كشور ما چه منطقـي دارد؟ واقعيـت   . خودروها استاز آن اين نوع 

 .اين است كه بازار ايران به بازار مكاره اي بدل شده كه هركس در آن ساز خود را مي زند

در . وان در اختيار صنايع كشور قرار داده و از آنها حمايت مـي كننـد  متوليان اقتصاد كشور مدعي اند كه تسهيالت فرا
صورت مي گيرد، هم از كمك هاي سخاوتمندانه گذشـته  ) يك طرفه(جلسات تلويزيوني، كه عمدتا به صورت مونولوگ 

، امـا  آمارهائي كه در اين مونولوگ ها ارائه مي شود سخت دلفريب. سخن مي گويند و هم وعده هاي شيرين مي دهند
بيان فرمودنـد، ايـن گونـه داده هـا و      90همانطور كه رهبر انقالب در شهريور . ناكامل، جهت دار و عوام پسندانه است

 .آمارها تنها در بحث با خبرگان اهل فن است كه صيقل مي خورند و قابل اعتناء و اعتماد مي شوند

اگـر متوليـان صـنعت    . نعتي واقعي دارند و نه پشـت بـه آن  اما اين شيوه كار به دولت هائي نياز دارد كه رو به توليد ص
اهليت اقتصادي وفني داشتند، اگر صرفا بر اساس مالحظات سياسي و گروهي به كار گمارده  نمي شدند، واين صنعت 

قطعـا  ، نمـي كردنـد  بسيار اثرگذار در رشد سايربخشهاي مهم صنعتي وهمچنين مؤثر توسعه اقتصادي كشوررا يله رها 
كيفيت هاي نازلي كه مصرف كنندگان را آزار مي دهـد و بـه حـق فريـاد آنهـا را بـه        توليد برخي توليدات با چنيندر 

اگر اوضاع به گونه اي ديگر بود، اگر شاهد صحنه گرداني متوليان بي اهليـت و سـوء   . آسمان رسانده، مواجه نمي بوديم
به خود اجازه نمي داد تا درمجامعي متفاوت بي صالحيتي  مديريت آشكار آنها نبوديم، هر منتقد صاحب صالحيت و يا

صـنعتي و  كارآمد صـاحب تجربـه شـدة    تالش هاي كارشناسان بدون بررسيهاي كارشناسي وناتواني برخي از دولت ها،
طُرفه آنكه حمله به اين كارشناسان، بـدون  . زحمت كش اين مرز و بوم را آماج حمالت بي امان و تحقير آميز قرار دهد

تحليل عميق چرائي و داليل اصلي ناكارآمدي ها، و بي توجه به فشارهاي وارده از جانب گروه هـاي ذينفـوذ داخلـي و    
 .احتماال خارجي، صورت مي گيرد



 

و  سپرده گـذاران از  "آتش نشان وار"در حمايت ي ها مجلسو ها ي دولتعاجل تكليف  مشاهدة احساِس در اين شرايط،
بـه  ، دوفـوريتي  هـاي  طـرح برخـي  بـراي  وكم نظير پرشمارمجاز، يا جمع آوري امضاء هاي مؤسسات مالي غير صاحبان

 مختلـف بهانـه هـاي    هبـ  گـر كه كشورهاي سلطه  شرايطيآنهم در، وغيرحياتيغير موثر  اتياجباردولت به اقدام منظور
 در همـين رابطـه  . داردمـق  و تع تأملجاي  به راستي قرار داده اند،  كشوررا تحت فشارطرف از همه  مربوط يا نامربوط

مـثال  ، هـاي آزار دهنـده در حـوزة توليـد     دوفوريتي براي رفـع گلوگـاه   هاي عدم تالش آنها در ارائه طرح ،به طورمثال
، و ملزم ساختن دولت به عمـل بـه   قانون هدفمندي يارانه هادرخصوص سهم توليد 8ماده پيگيري داليل عملي نشدن 

مشكالتي اسـت   وتي آنها نسبت به مشكالت توليد و در عين حال نشان دهنده عمقِتعهدات قانوني خود، نشانه بي تفا
 .صنعت كشور با آن دست به گريبان استاقتصادوكه 

جان سخت مزمن و عدم رشد اقتصادي بـا   كودبيكاري، ر بي جهت نيست كه كشور در گرداب بحران هايِ

از  ،يدولتدقيقـا  رشات رسمي ومسـتند نهادهـاي   گزابه رغم  نكته تأسف بار اين است كه. كيفيت دست و پا مي زند

به صـراحت برتبعـات تحـريم     كه جملگي ، و ديگر نهادهاي ذيربط ،سازمان مديريت وبرنامه ريزي ي،بانك مركز جمله

را تائيـد كـرده   اهداف كشورهاي تحريم كننده درهدف گيري بخش توليـد   و اذعان نموده ها برتوليد صنعتي

ظاهرا اين نيـز از آن دسـت   . توجه چنداني به اين قضايا نداشته اند مجريه ونه قوة مقننه به نظر ميرسدنه قوة ، اند

 ."صداهائي است كه شنيده نمي شوند"

 ،تصميم گيري سريع ناتواني متوليان درهمين  وگاها شركاي شرقي آنها، از يغرب گران اتفاقا آگاهي سلطة

. ي و زياده طلب ساخته استجربيش از حد ايران است كه آنها را  صحيح، وقاطع در زمينه اقتصاد وتوليد

هرگاه دوران جنگ تحميلي را به ياد بياوريم و ماهيت تصميمات و سياست هاي راهگشـاي اقتصـادي آن سـال هـا را     
ت بررسي كنيم، درخواهيم يافت كه نا اهلي ها، سؤمديريت ها، و سياست هاي نسنجيده سال هاي بعد چه بر سر صنع

 .و توليد كشور آورده است

 


