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چكیده
این مقاله به بررسی نقش میانجیهای نوآوری (واسطههای نوآوری) در توسعه صنعت خودرو میپردازد و هدف
مطالعه تبیین تقش میانجیهای نوآوری در مراحل همپایی صنعت خودرو در یک کشور در حال توسعه میباشد.
بدین منظور ابتدا ویژگیهای صنعت خودرو بررسی میگردد .باید توجه داشت که بخشهای مختلف صنعتی در عین
حالی که مشابهتهایی با هم دارند ،دارای ویژگیها و مختصات متفاوتی هستند و مطالعات نوآوری در بخشهای
صنعتی باید با لحاظ کردن این تفاوتها انجام شود .پس از برشماری ویژگیهای صنعت خودرو به مسئله نوآوری در
این صنعت پرداخته خواهد شد .در این راستا از چارچوب میانجیهای نوآوری استفاده میگردد .بدین منظور پس از
مرور مطالعات پیشین در زمینه میانجیهای نوآوری ،چند سازمان میانجی نوآوری در صنعت خودروسازی در چند
کشور دنیا و ایران مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با استفاده از مطالعات تجربی انجام شده در کشورهای در حال
توسعه ،نقش و کارکرد میانجی های نوآوری در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) در
مراحل مختلف توسعه صنعت پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :میانجیهای نوآوری ،کشورهای در حال توسعه ،صنعت خودروسازی

1دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
2دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
 3دانشجوی دکتری مدیریت تكنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی
4دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
5عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور .دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
6دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران .پژوهشگر پژوهشكده مطالعات فناوری.
7دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
8دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
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 -1مقدمه
این مقاله به بررسی نقش میانجیهای نوآوری (واسطههای نوآوری) 9در توسعه صنعت خودرو میپردازد و تمرکز مطالعه بر
این است که تقش میانجیهای نوآوری در مسیر همپایی 10در صنعت خودرو تبیین شود .میانجیهای نوآوری سازمانهایی
هستند که به عنوان عضوی از شبكه بازیگران یک سیستم عمل میکنند و تمرکز آنها نه بر تولید نوآوری و نه بر پیادهسازی
نوآوری است؛ بلكه توانمندسازی دیگر سازمانها برای نوآوری است .در بررسی صنایع مختلف باید توجه داشت که
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بخشهای

مختلف صنعتی در عین حالی که مشابهتهایی با هم دارند ،دارای ویژگیها و مختصات متفاوتی هستند و

مطالعات نوآوری در بخشهای صنعتی باید با لحاظ کردن این تفاوتها انجام شود .بنابریان پس از برشماری ویژگیهای صنعت
خودرو به مسئله نوآوری در این صنعت پرداخته خواهد شد .در این راستا از چارچوب میانجیهای نوآوری استفاده میگردد.
بدین منظور پس از مرور مطالعات پیشین در زمینه میانجیهای نوآوری ،چند سازمان میانجی نوآوری در صنعت خودروسازی
در چند کشور دنیا و ایران مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با استفاده از مطالعات تجربی انجام شده در کشورهای در حال
توسعه نقش و کارکرد میانجیهای نوآوری در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) در مراحل مختلف
صنعتی شدن پیشنهاد میشود.

 -2ویژگیهای صنعت خودروسازی
صنعت خودرو همواره صنعتی بوده است که به شدت بر نظامهای اجتماعی -اقتصادی جوامع تاثیرگذار بوده است و از آنها
تاثیر پذیرفته است] . [1یكی از مهمترین خصایص این صنعت که به سرعت به صنایع دیگر هم نفوذ پیدا کرد شكلگیری
سیستمهای تولید انبوه و مقیاس باال در خودروسازی بوده است.
در اواخر قرن  20به نظر میرسید که صنعت خودروسازی به درجهای از بلوغ رسیده است که دیگر نمیتوان شاهد نوآوریهای
مهم و برافكن در این صنعت باشیم .اما نگرانیهای محیط زیستی و آالیندگی غیر قابل قبول خودروهای با سوخت فسیلی،
بحثهای مرتبط با انرژیهای پاک و تجدید پذیر و نیز پیشرفتهای گسترده در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات بار دیگر
نوآوری در صنعت خودروسازی را به مسئله روز تبدیل کرده است] . [2هرچند صنعت خودروسازی به عنوان یک کسب و کار
بلوغ یافته وارد قرن  21شده است و شاید اصول آن ،با آنچه که در اوایل قرن بیستم بود ،تفاوت چندانی نكرده باشد اما
نمیتوان آینده با ثباتی را برای این صنعت پیش بینی کرد.
صنعت خودرو هم به جهت ابعاد و خصلتش ،صنعتی است فراملی ،فراملی به این مفهوم که ورودی و خروجی این صنعت
نمیتواند تنها در محدوده مرزهای ملی باقی بماند .گستردگی ،گردش مالی ،ارزش افزوده و تاثیر آن در مسایل سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی به حدی است که هیچ یک از جوامع از تاثیرات آن برکنار نماندهاند .صنعت خودروسازی به دلیل
پیچیدگی فنی و استفاده گسترده از صنایع دیگر در ساخت قطعات و لوازم و استفاده از مواد متنوع فلزی و غیرفلزی ،گستره
وسیعی از صنایع را با خود همراه کرده ،بهطوری که حدود  60صنعت گوناگون مستقیم یا غیر مستقیم با خودروسازی در
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ارتباط هستند.

در ساخت خودرو مجموعه ای از فناوریهای فلزی ،پالستیک ،شیمیایی ،چوب ،پارچه ،هایق ،شیشه،

در این مقاله واسطه و میانجی در یک معنا به کار برده شدهاند
Catch-up 10
sector 11
http://www.dana.ir/News/30201.html 12

Innovation Intermediaries.

9

پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین
کنفرانس ملی مدیریت فناوری

پنجمینکنفرانسبینالمللی
ونهمینکنفرانسملیمدیریتفناوری

الكترونیكی ،متالوژی ،طراحی و ...دخالت دارند .از ویژگی های حائز اهمیت صنعت خودرو ایجاد ارزش افزوده باال و ایجاد
اشتغال قابل توجه است .براساس آمار انجمن جهانی خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو ،دو شغل ایجاد می شود که
 17درصد آن اشتغال مستقیم (خودروسازی و قطعات) و  83درصد آن اشتغال غیر مستقیم (صنایع باالدستی و فعالیت های
پایین دستی) است .بهطوریکه حدود پنجدرصد اشتغال صنعتی در جهان وابسته به این صنعت است .همچنین شمار افرادی
که در کشورهای جهان بهطور غیرمستقیم به این صنعت وابسته هستند بیش از  50میلیوننفر است .13این صنعت با چنین
ابهتی جایگاه ششمین صنعت دنیا از لحاظ اقتصادی را به خود اختصاص داده و به همین دلیل این صنعت سنگ محک خوبی
برای ارزیابی موقعیت صنعتی کشورهاست .این صنعت بر اساس تولید با مقیاس باال ،سرمایهگذاریهای عظیم خارجی،
هزینههای ثابت ،حاشیه سود پایین ،نیروی کار به شدت اتحادیهای شكل ،رقابت شدید بر سر قیمتها ،تقاضای ناپایدار و
شرکتهای دارای یارانههای دولتی ،تعریف میشود]. [1, 3

نظامهای تولید منطقهای:

یک صنعت جهانی:

جریان وسایل نقلیه و قطعات

تولیدکنندددگان و تددامین کنندددگان
جهانی روابط خریدار-عرضدهکننده را
در یدددک مقیددداس جهدددانی شدددكل
میدهنددد .تجددارت وسددایل نقلیدده و
قطعات بین کشدورها قابدل مالحظده
اسدددت ،امدددا مالحظدددات سیاسدددی و
عملیاتی هم در آن دخیل است.

آنها بین مناطق مختلف یک
الگوی غالب در این صنعت است

خوشههای محلی

نظامهای تولید ملی:

فعالیتهای این صنعت (نظیر

همچنان تولید ملی در صنعت

طراحی و مونتاژ) معموال داخل
خوشههای تخصصی محلی انجام
میشوند

راهنمای شکل:

خودروسازی بسیار قوی است و

مونتاژ

بسیاری از بازارهای ملی را پوشش

طراحی

میدهد

شکل  -1ویژگیها و ساختار صنعت خودروسازی ،برگرفته از []4

به منظور درک بهتر از شرایط کشورهای دنیا در صنعت خودروسازی ،جدول  1بزرگترین کشورهای تولید کننده خودرو در
جهان در سال  2013را نشان میدهد .باید متذکر شد که ایران در سال  2011با تولید قریب یک میلیون و ششصد هزار
خودرو در رتبه  13جهانی قرار گرفته بود .در سال  2011جنرال موتورز ،ولكسواگن ،تویوتا ،هیوندا و فورد در تولید خودورو
رتبه  1تا  5قرار گرفته اند .در همین سال سایپا در رتبه  23و ایران خودرو در رتبه  35قرار گرفته اند .همچنین طبق اطالعات
سایت فوربس و براساس میزان سود حاصله به ترتیب شرکتهای زیر قرار دارند :تویوتا ،ولكسواگن ،دایملر ،هیوندا ،فورد ،بی ام
و ،جنرال موتورز ،هوندا ،سایک( ،)SAICو نیسان قرار دارند .در جدول شماره دو هم جزییات تولید و واردات خودرو به کشور
/http://www.oica.net/category/economic-contributions/auto-jobs 13
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آمده است .باوجود اینكه براساس سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور تا سال  1404یعنی تا  10سال دیگرصادرات
خودرو و قطعات خودرو در کشور باید به  20میلیارد دالر برسد آمار کنونی بین  300تا  400میلیون دالر است که فاصله بسیار
با سند چشم انداز دارد و رسیدن به آن موضوعی غیر ممكن به نظر می رسد.
جدول - 1رتبه بندی تولید خودرو در کشورهای دنیا در سال  ،2013منبع :انجمن جهانی خودروسازان2014 ،

مجموع

دیگر وسایل نقلیه اتومبیل شخصی

کشور

14

رتبه
China

1

22,116,825

4,031,612

18,085,213

2

11,045,902

6,698,944

4,346,958

USA

9,630,070

1,440,747

8,189,323

Japan

3

5,718,222

278,318

5,439,904

Germany

4

4,521,429

398,825

4,122,604

South Korea

5

3,880,938

741,950

3,138,988

India

6

3,740,418

998,109

2,742,309

Brazil

7

1,740,000

280,000

1,460,000

France

13

1,597,433

87,671

1,509,762

UK

14

1,208,211

283,100

925,111

Indonesia

15

1,125,534

491,930

633,604

Turkey

17

743,680

113,041

630,639

Iran

20

658,207

269,742

388,465

Italy

21

338,720

47,683

291,037

Taiwan

25

222,400

2,400

220,000

Hungary

26

در سالهای اخیر ،یكی از تمرکزهای فناوری تولید خودرو ساخت موتورهای پاکیزهتر و با اتساع کمتر گازهای آالینده بوده
است .خودروسازان امیدوارند که از فناوری باتریهای سلولی برای بیشتر محصوالتشان استفاده نمایند .البته استفاده از این انرژی
http://www.oica.net
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جدید نیست و قبالً در موشكهای ماهپیمای آپولو ،استفاده شده اما بهکارگیری آن در حمل و نقل جادهای در آغاز راه است.
تغییر سریع ذائقه مشتریان ،ایمنی خودرو ،میزان مصرف سوخت ،نیاز به تنوعی از خودرو به دلیل کاربری های متفاوت ،عدم
اطمینان از آینده بازار خودرو و چالش بازار یابی و مسایلی از این دست باعث شده است بسیاری از خودرو سازان مطرح جهان
برای حفظ بقاء و ماندن در کورس رقابت و کاهش هزینه های  ، R&Dسیاست ادغام و تملک را در پیش گیرند .البته چالش
مذکور به خوشههای صنعتی و بازرگانی فعال در زنجیره ارزش صنعت خودرو سازی از صنایع فوالد ،الستیک سازی ،قطعه
سازی و شیشه تا خدمات پس از فروش ،اوراق و بازیافت خودرو و غیره هم منتقل شد]. [3
 -1-2الزامات نوآوری در صنایع خودرو سازی
مهم ترین توصیه کارشناسان به خودرو سازان ،که در سند " "Car Innovation 2015به آن اشاره شده 15این است که
ضروریست هر خودرو ساز در ابتدا ،دپارتمان های پژوهش و تحقیقات( )R&Dو بازاریابی و فروش ( ،)Marketingوضعیت
رقبا ،سبد تكنولوژی های مورد استفاده و همچنین مهم ترین نقاط ضعف و قوت خود را مورد ارزیابی قرار دهد و بر مبنای
چارچوب استراتژی نوآوری و خالقیت ( ،)Innovation Strategy Frameworkمهم ترین سطوح کلیدی برای رسیدن به حد
مطلوب را شناسایی کرده و مسیر استفاده از خالقیت ها را در قالب استراتژی بنگاه خود تعریف و تبیین کند .در این مرحله
تكلیف سازمان در بخش های مختلف تحقیقات ،تولید و خدمات در مواجه با نیاز بازار مشخص می شود .ضروریست در گام
بعدی با تحلیل روانشناسی بازار و نیاز سنجی مشتریان ،فاکتور هایی چون شناخت نیاز واقعی مشتریان ،ویژگی محصوالت
جدید ،کشش قیمتی ،رقابت پذیری محصول و میزان تقاضای به نوآوری را در محصوالت جدید بسنجد .در راهبرد متمرکز بر
نوآوری و خالقیت به عنوان شاه کلید توسعه ،مهم ترین نقش را مراکز تحقیقاتی ( )R&Dشرکت های خودرو ساز بر عهده
دارند و عملكرد مطلوب و کارا این مراکز در طراحی خودرو های متنوع از پلت فرم های محدود به شدت هزینه های بنگاه را
کاهش خواهد داد و خودرو ساز در مسیر رضایت مشتری قرار خواهد گرفت.

 -3میانجیهای نوآوری
پیشینه نظری در مورد سازمانهای میانجی دارای نوعی پراکندگی است و به عقیده هاولز 16هنوز در حال شكل گیری میباشد.
از این رو تعاریف مورد توافقی درباره آنها وجود ندارد .هاولز این سازمانها را اینگونه تعریف میکند [:]5
«یک سازمان یا بدنه که به عنوان یک عامل یا واسط در هر جنبهای از فرایند نوآوری ،میان دو یا چند طرف ،عمل میکند.
برخی فعالیتهای این میانجیگرها عبارتند از کمک به فراهم آوردن اطالعات درباره همكاران بالقوه ،وساطت برای نقل و انتقال
بین دو یا چند طرف ،انجام کار واسطهگری بین سازمانها و بدنههایی که با یكدیگر همكاری دارند و کمک به یافتن آگاهی،
تامین مالی و پشتیبانی برای نتایج نوآورانه همكاریها».
با اینكه تعریفی که توسط هاولز صورت گرفته ،تعریفی جامع به نظر میرسد اما با دقیق شدن در این تعریف میتوان به این امر
رسید که تعریف فوق بیشتر به نقش مستقیم این سازمانها در ساختار تولیدی نوآوری داللت دارد .در واقع از نظر هاولز این
http://www.car-innovation.com/study-content.html 15

قابل دسترسی در:
http://www.emic-bg.org/files/files/CarInnovation2015_engl.pdf
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سازمانها گماشته یكی از بدنههای موجود در شبكه هستند که برای آن همكار مییابد ،اطالعات مورد نیازش را فراهم میکند
و بین آن و دیگر سازمانها واسطهگری میکند.
تعریف دیگر این میانجیها توسط وینچ و کورتنی صورت گرفته که تمرکز بیشتری روی میانجیهای فراساختاری دارند [:]6
«سازمانهایی که به عنوان عضوی از شبكه بازیگران یک سیستم عمل میکنند و تمرکز آنها نه بر تولید نوآوری و نه بر
پیادهسازی نوآوری است؛ بلكه توانمندسازی دیگر سازمانها برای نوآوری است».
تعریف ارائه شده در باال نشاندهنده بدنهای است که نقش توانمندساز برای نوآوری ایفا میکند؛ چه به صورت مستقیم و چه
به صورت غیر مستقیم .لذا تعریف کاملتری است که انواع میانجی را در خود جای میدهد.

 -1-3انواع و کارکردهای میانجیهای نوآوری
بحث درباره نقشهای میانجیگرها در نوآوری ریشه در  4دسته ادبیات داشته است [:]5
 .1ادبیات انتقال و انتشار فناوری17؛
 .2مطالعات نوآوری 18درباره نقش و مدیریت فعالیتها و شرکتهایی که از این فعالیتها پشتیبانی میکنند؛
 .3ادبیات نظامهای نوآوری19؛
 .4تحقیقاتی درباره سازمانهای خدماتی 20و به خصوص در شرکتهای تجارت خدمات دانش بر(.)KIBS
هر کدام از این  4دسته مطالعات عناوین و کارکردهای متفاوتی را برای سازمانهای میانجی برشمردهاند که در ادامه به
مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
در مطالعه گوستون ،از میانجیگرها به عنوان سازمانهای مرزی 21یاد شده است .خاستگاه سازمانهای مرزی از وجود مسائل
مشترک میان علم و سیاست ناشی میشود .این مسائل مشترک که مسائل مرزی 22نامیده میشود ،در مرز دو حوزه علم و
سیاست وجود دارند و بازیگران هر حوزه به مقاصد معین خود از آنها استفادههای متفاوتی میکنند ولی این مسائل هویت خود
را حفظ میکنند .یک مثال از مسائل مرزی پتنت ها هستند که در حوزه علم به هدف بهره تجاری و یا ارتقاء درجه علمی
استفاده میشود در حالیكه در سیاست برای اندازه گیری بهرهوری تحقیقات از آن بهره میجویند [.]7

به اعتقاد کلرکس و لیوویس  3کارکرد عمده برای میانجیهای نوآوری 23وجود دارد [:]8
 .1پیكربندی تقاضا :24پیكربندی نیازهای نوآوری و معادل کردن تقاضاها در معنای دانش ،فناوری ،تامین مالی و
سیاست؛

17

. Technology transfer and diffusion
18 . Innovation management
19 . Systems and networks
20 . Intermediaries as service organizations
21 . Boundary organizations
22 . Boundary object
23 . Innovation Intermediaries
24 . Demand articulation
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 .2شكل دهی شبكه :25تسهیل ارتباطات میان بازیگران (پایش ،هدفگذاری ،فیلترینگ و واسطهگری بین همكاران
احتمالی)؛
 .3مدیریت فرایند نوآوری :26بهبود تنظیم و یادگیری شبكهای با چند بازیگر که شامل تسهیل در یادگیری و همكاری
در فرایند نوآوری است.
جانسون  5نقش برای سازمانهای میانجی برشمرده است [:]9
 .1میانجیگری /داوری 27که بر  3فعالیت مترتب است:


تضمین مكانیسمهایی برای بهبود درگیری ایجاد شده در شبكه نوآوری توزیعی برای تسهیل همكاری موثر؛



برقراری انصاف و عدالت در اختالفات در زیرساخت های  S&Tمنطقه ای؛

 برقراری اصطكاک کمتر در همكاری و در نتیجه کاهش بالقوه هزینه های مبادله در داخل شبكه.
 .2پشتیبان /تامین کننده منایع مالی :28شامل دو فعالیت:


تامین منابع مالی ،به ویژه برای شرکتهای فناوری با سهم کوچكتر سرمایه اما بسیار نوآور و آزمایشگاهها؛



مشروعیت بخشی به بازیگران کوچكتر فناوری؛



فراهم کردن دسترسی به پیشرفت های تكنولوژیک موجود برای شرکتهای بزرگتر؛



فراهم آوردن مكانیسمهای انتقال تكنولوژی و دانش با مدیریت مرکزی روابط در شبكه توزیع نوآوری؛

 قادر ساختن توزیع بودجه به برنامه های توسعه فناوری ارزشمند.
 .3پاالیشگر /مشروعیت بخش :29شامل  3فعالیت عمده:

 کم کردن هزینههای مبادله به علت شفافیت بهتر از ارزش فناوری.
 .4واسطه فناوری :30مشتمل بر  3فعالیت:


تسهیل شبكه فناوری؛



فراهم کردن الگو و منابع مدیریت همكاری برای هم شرکتهای کوچک و هم بزرگ به ویژه مهم برای
شرکتهایی که همكاری با دیگران را تجربه نكرده است؛

 اطمینان یافتن ازانباشت منابع دانش فنی و تخصص در زیرساختهای  S&Tمنطقهای.
 .5فراهم آورنده منابع /فراهم آورنده مدیریت :31شامل دو فعالیت:

 برقراری مدیریت توزیع نوآوری توزیع بدون مداخله مستقیم دولت.
هاولز فهرستی از  10کارکرد کلی میانجیها و فعالیتهایی که برای آنها متصور است ارائه داده است که عبارتند از آیندهنگاری
و تشخیص؛ پایش و پردازش اطالعات؛ پردازش ،تولید و ترکیب دانش؛ دروازهبانی و واسطهگری؛ آزمایش ،صحهگذاری و
آموزش؛ مجوزهای رسمی و استانداردها؛ قانونگذاری و مشروعیت بخشی؛ حمایت از نتایج IP،؛تجاریسازی؛ ارزیابی و ارزشیابی
[ .]5جدول زیر خالصه کارکردها و نقشهای میانجیهای نوآوری را نشان میدهد ،به دلیل جامعیت کار هاولز ،در این مطالعه
کارکردها و نقشهای برشمرده شده توسط این پژوهشگر مبنا قرار گرفته است.
25

. Network formation
. Innovation process management
27 . Mediator/ Arbitrator
28 . Sponsor/Fund provider
29 . Filter/ Legitimator
30 . Technology broker
31 . Resource/ Management Provider
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جدول  -2خالصه کارکردها و نقشهای میانجیهای نوآوری

کارکرdsدهاکارکردها و نقشهای میانجیهای نوآوری

مرجع

آیندهنگاری و تشخیص؛ پایش و پردازش اطالعات ،پردازش ،تولید و ترکیب دانش؛ دروازهبانی و
واسطهگری؛ آزمایش ،صحهگذاری و آموزش؛ مجوزهای رسمی و استانداردها؛ قانونگذاری و مشروعیت
بخشی؛ حمایت از نتایج مالكیت فكری؛ تجاریسازی؛ ارزیابی و ارزشیابی

[]5

میانجیگری /داوری؛ پشتیبانی/تامین منابع مالی؛ پاالیش گری /مشروعیت بخشی؛ واسطهگری فناوری؛
فراهم آوردن منابع و مدیریت

[]9

پیكربندی تقاضا؛ شكلدهی شبكه؛ مدیریت فرایند نوآوری

[]8

 -4بررسی چند میانجی نوآوری در صنعت خودروسازی
همانطور که پیشتر گرفته شد ،اکنون یكی از مهمترین ویژگیهای صنعت خودروسازی ارتباطات پیچیده بین کنشگران این
صنعت و همچنین بین این صنعت و دیگر صنایع است و بنابراین نقش سازمانها و بنگاههای واسطه ای در این صنعت بسیار
مهم است ،بویژه واسطههایی که به نوآوری در این صنعت کمک میکنند .شراکتها و همكاریهای متنوعی بین کنشگران
صنعت خودروسازی وجود دارد که درصورت وجود ارتباطات مناسب و با کیفیت تاثیر بسزایی در نوآوری در این صنعت خواهد
داشت .در ادامه چند میانجی نوآوری در صنعت خودروسازی ایران و جهان را با جزییات بیشتر بررسی خواهیم کرد تا فهم
بهتری از نقش و کارکرد میانجیهای نوآوری در صنعت خودروسازی حاصل گردد.

 -1-4خوشه خودروسازی راین ماین نکار در آلمان

32

این خوشه ابتدا در سال  2003تحت مدیریت فرماندار منطقه ( )head of the administration of the districtگراس گرو
 Gross-Gerauدر ایالت هس و در نزدیكی شهر فرانكفورت آلمان تاسیس شد .این خوشه هم اکنون بیش از  600بنگاه فعال
در حوزه خودروسازی را شامل میشود.
خوشه خودروسازی راین ماین نكار برای رسیدن به چشماندازهای ذیل تالش میکند .1 :شناخته شدن منطقه راین ماین
نكار به عنوان خوشه خودروسازی در دنیا و تامین کننده صنایع خودروسازی  .2هماهنگ کننده و مشارکت کننده در صنعت
خودروسازی  .3جذب هرچه بیشتر تامین کننده های صنایع خودروسازی .کارکرد اصلی این خوشه در صنعت خودروسازی
آلمان و نیز اروپا نقش هماهنگ سازی و تسهیل کنندگی آن است .همچنین این خوشه اقدامات زیر را انجام میدهد.1 :
برگزاری نمایشگاههای مربوطه .2 ،برگزار دورههای آموزشی و کارگاههای دوره ای  .3شرکت در همایش ها و کنگره ها

 -2-4شرکت بین المللی دلفی

Automotive Cluster Rhein Main Neckar 32
Delphi Automotive PLC 33
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هرچند این شرکت سبقه  100ساله دارد ،اما شرکت دلفی رسما در سال  1994توسط جنرال موتورز تاسیس شد و سپس در
سال  1999به یک شرکت مستقل تبدیل گردید .هم اکنون دفتر مرکزی این شرکت در گیلینگهام در انگلستان واقع شده
است .این شرکت در  32کشور از جمله برزیل ،چین ،لوگزامبورگ ،آمریكا و  ...نمایندگی و شعبه دارد .این نمایندگیها شامل
مراکز فنی ،سایت های تولیدی و مراکز خدماتی خودرو می باشند .می توان گفت مهمترین نقش این شرکت تامین قطعات در
صنعت خودروسازی است ،اما محدوده فعالیت دلفی به صرف قطعه سازی محدود نمی شود و بسیاری از فعالیتهای دیگر
مرتبط با نوآوری در صنعت خودرو را دنبال میكند .دلفی همچنین یک شرکت سرمایه گذار ( )Venture Capitalمحسوب
میشود که بر روی تمامی فناوریهای نسل آینده خودرو و نوآوری های حوزه خودرو سرمایه گذاری می کند.
از کارکردهای مهم دلفی در مقام واسطه نوآوری ارائه خدمات تست می باشد که در چند کشور ارائه می دهد .برای مثال با
تاسیس مرکز فنی پیراسیكابا ( )Delphi Technical Center Piracicabaدر برزیل ،دلفی خدمات زیر را به خودروسازان
برزیلی ارائه می دهد:


پژوهش در حوزه احتراق ماشین



توسعه محصول جدید



افزایش عملكرد محصوالت و آزمون های دوام قطعات خودرو



کالیبراسیون سیستم های مدیریت موتور خودرو

 -3-4مرکز فناوری خودروی گالیشیا

34

این مرکز یک بنگاه خصوصی غیر انتفاعی واقع در اسپانیا است که جهت انجام تحقیق و توسعه و برآورده کردن نیازهای نوآوری
صنعت خودرو تاسیس شده است .این مرکز که دارای  282پرسنل فنی و مهندس میباشد در منطقه گالیشا واقع شده است .در این منطقه
بیش از 100شرکت فعال در صنعت خودروسازی وجود دارند و خوشه خودروسازی گالیشا را شکل دادهاند که از سال  1997شروع به کار
کرده است و در حال حاضر قریب  19000نفر در این خوشه مشغول به کار هستند .مهمترین محصول این خوشه پژو سیتروئن است .در
مرکز فناوری خودروی گالیشیا فعالیتهای زیر انجام میشود :تحقیقات کاربردی ،توسعه محصول جدید ،مهندسی فرآیند ،و خدمات مربوط
به ایمنی .این مرکز دارای چندین آزمایشگاه پیشرفته است که آزمونهای مورد نیاز صنعت خودرو را انجام میدهند .مانند آزمایشگاههای
مواد ،آب و هوا ،صدا ،الکترونیک ،دوام ،تست موتور ،و ....همچنین این مرکز توجه ویژهای به فناوریهای مرتبط با ایمنی در خودرو دارد.

 -4-4مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در سال  72با سرمایه گذاری مستقیم شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا تاسیس و در
سال  7۶رسماً به بهره برداری رسید .طرح جامع توسعه مرکز تحقیقات سایپا در سال  1۳87با هدف ایجاد زیرساختهای الزم به منظور
تحقق اهداف بلند مدت گروه سایپا در حوزه طراحی و تکوین محصول شروع شده و قرار است در سال  1۳9۳به بهره برداری برسد .برخی
از خدمات این مرکز عبارتند از :کارگاه های مدلسازی ،ماشین ابزار ،مونتاژ مکانیک و آزمایشگاه های آالیندگی ،تست جاده ای،CMM ،
برخورد غیر مخرب و آزمایشگاه صدا و مودال و آزمایشگاه تست شرایط جوی

 -5-4شرکت تحقیق ،طراحی و تولید موتور ایران(ایپکو)
شرکت تحقیق ،طراحی و تولید موتور ایران خودرو در بهمن ماه سال  1۳7۶با هدف تحقیق و توسعه و تولید قوای محرکه خودرو
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تاسیس و در همان سال نیز به بهره برداری رسید %100 .سهام شرکت متعلق به شرکت ایران خودرو می باشد و بعنوان یک شرکت تحت
مدیریت اداره می گردد.
خدمات ارائه شده توسط این شرکت عبارتند از :طراحی و ساخت موتور (موتور ملی پایه گاز  7/1لیتر ،موتور ملی  4/1لیتر) بهینه
سازی موتور ،تولید نرم افزارهای تخصصی و آزمایشگاهی همچون  Camshaftپیچش میل لنگ و … ،خدمات انجام آزمون اندازه گیری
دقیق قطعات  ،انجام خدمات طراحی مهندسی در قالب طرحهای تعریف شده و طرحهای تولیدی ،انجام خدمات مهندسی محصول و
تضمین کیفیت و راه اندازی خطوط تولید قوای محرکه .همچنین دیگر اقدامات عبارتند از :راه اندازی همایشهای تخصصی دو ساالنه
موتورهای احتراق داخلی در ایران ،تاسیس رشته موتور در مقطع کارشناسی ارشد و ایجاد آزمایشگاههای تخصصی آزمون موتور

 -6-4شرکت ازمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه خودرو (ایتراک)
شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) در سال  1۳7۶بمنظور راه اندازی آزمایشگاههای تخصصی
خودرو ،قطعات و مجموعه های آن با مشارکت دهها شرکت فعال در صنعت خودرو تاسیس شد .هم اکنون نزدیک  80شرکت به عنوان
سهام دار ایتراک هستند .بیش از  %۶0از سهام ایتراک متعلق به شرکت ساپکو بوده و بقیه سهام داران نیز از سازندگان خودرو ،تامین
کنندگان قطعات و مجموعه های خودرو هستند.
شرکت ایتراک از سال  1۳81با برعهده گرفتن مسئولیت مدیریت مجموعه های آزمایشگاهی ساپکو و آزمایشگاه ایران خودرو (که
درحال حاضر در سایت مرکزی ایتراک ادغام شده است)  ،با فعالیت در دو سایت به عنوان بزرگترین مرکز آزمایشگاهی صنعت خودرو کشور
شناخته شده است .در دو سایت آزمایشگاهی تحت مدیریت ایتراک در ساپکو و سایت مرکزی 200 ،نفر فعالیت می کنند که بیش از %۶0
از این تعداد را کارشناسان فنی و ارشد مجموعه تشکیل می دهند .مهمترین مشتریان ایتراک در سالهای گذشته بخشهای مختلف شرکت
ساپکو  ،ایران خودرو ،مهرکام پارس و ایساکو بودهاند .البته بسیاری دیگر از شرکتهای فعال در حوزه صنعت خودرو کشور از خدمات
ایتراک استفاده کرده اند.
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با توجه به آنچه گفته شد میتوان جدول زیر را برای میانجیهای نوآوری گفته شده تشکیل داد.
جدول - 3جمع بندی واسطه های نوآوری صنعت خودروسازی

میانجی

پردازش و ترکیب دانش؛ پویش و پردازش اطالعات؛
اعتبارسنجی و رگوالسیون؛ تجاری سازی؛

منطقهای

متشكل از شرکتهای خصوصی
که توسط دولت هم حمایت
میشوند

فروش محصوالت
بودجه دولت

دلفی

آیندهنگری ،عیب یابی و تست؛ اعتباردهی؛ پردازش و
ترکیب دانش؛ پویش و پردازش اطالعات؛

بینالمللی

شرکت خصوصی

فروش محصوالت

مرکز فناوری خودروی

آیندهنگری ،عیب یابی و تست؛ پردازش و ترکیب دانش؛
پویش و پردازش اطالعات؛

منطقهای

شرکت خصوصی

فروش محصوالت

مرکز تحقیقات و

آیندهنگری ،عیب یابی و تست؛ پردازش و ترکیب دانش؛
پویش و پردازش اطالعات؛

راین ماین نکار

گالیشیا

نوآوری صنایع خودرو

کارکردها

سطح

قالب حقوقی

نحوه تامین مالی

پوشش

منطقهای

دولتی

فروش محصوالت
بودجه دولت

سایپا
ایپکو

پردازش و ترکیب دانش؛
تجاری سازی؛  ،عیب یابی و تست؛

ملی

دولتی

فروش محصوالت
بودجه دولت

ایتراک

عیب یابی و تست؛
پردازش و ترکیب دانش؛
تجاری سازی

ملی

متشكل از شرکتهای خصوصی
که توسط دولت هم حمایت
میشوند

فروش محصوالت
بودجه دولت

 -5بررسی صنعت خودروسازی در سه کشور درحال توسعه :چین ،برزیل و ترکیه
در تحقیقات اخیر حوزه نوآوری ،محققان به این نتیجه رسیدهاند که یک تفاوت اساسی میان نظام ملی نوآوری کشورهای در
حال توسعه و کشورهای توسعه یافته وجود دارد .در کشورهای در حال توسعه ،بخش عمدهای از بنگاهها فاقد توانمندیهای
حداقلی برای انجام فعالیتهای یادگیری تعاملی و نوآوری هستند .به طور کلی در این کشورها ،نظامهای نوآوری چند پاره و
متشكل از بخشهای مجزا هستند .بخشی از نظام نوآوی به خوبی توسعه یافته است اما اکثر بنگاهها و سازمانهای دیگر
توانمندیهای کم و ارتباطات ضعیفی با المانهای قدرتمند این نظام دارند .در برخی از کشورها حتی میتوان دو نظام نوآوری
مجزا و همزیست را مشاهده نمود .یک بخش که شامل شرکتهای چند ملیتی و بنگاهها و دانشگاههایی در سطح جهانی است
و نظام نوآوری دیگر که شامل اکثریت بنگاهها با ظرفیت جذب پایین و ارتباطات ضعیف با دیگر سازمانهای نظام نوآوری و
مؤسسات آموزشی با کیفیت پایین میباشند.
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به منظور درک تفاوتهای صنعت خودروسازی در کشورهای در حال توسعه و احصا نقش میانجیهای نوآوری در این کشورها،
در اینجا تجربه سه کشور چین ،برزیل و ترکیه در صنعت خودروسازی مرور میگردد.

 -1-5چین
سازمانها و نهادهای درگیر در نوآوری در چین طی  30سال گذشته در حال بهبود بودهاند .بخش خصوصی به عنوان یكی از
مهمترین کنشگران نوآوری در چین به صورت تدریجی در حال پدیدار شدن است و شرکتهایی با انواع ساختار مالكیت در
این کشور تشكیل شدهاند .دو سوم تولید ناخالص داخلی و اشتغال در چین به وسیله شرکتهای خصوصی و با مالكیت خارجی
انجام میپذیرد .با این حال شرکتهای خصوصی در چین هنوز با موانع زیادی برای ورود به بازار روبرو هستند.
تقاضای بازار اصلیترین نیرویی است که سبب بسیج منابع اقتصادی میشود ،با این حال دولت هنوز هم میتواند از طریق
بكارگیری زمین و سرمایهگذاری در زیرساختها جهتگیری بازار را کنترل نماید .با توجه به اینكه دخالت زیاد دولت شیوهی
کارآیی در ترویج نوآوری نیست ،دولت چین هدفگذاری خود را ایجاد یک نظام نوآوری با محوریت شرکتها اعالم نموده است.
با این حال از آنجایی که پیشرفت به سمت ایجاد چنین نظام نوآوری به کندی صورت میپذیرد هنوز هم نمیتوان با قطعیت
اعالم نمود که چین ابرقدرت علم و فناوری بعدی در جهان خواهد بود یا خیر.
رقابت در بازار داخلی چین بسیار شدید است .امالک ،خودور و صنایع وابسته به زیرساخت و منابع سریعترین رشد را در میان
صنایع دارند .این صنایع بیشترین میزان سرمایهگذاری را جذب میکنند و میزان درآمد باالیی دارند .بنابراین ،سازمانهای
مالی سرمایهگذاری کمی بر روی صنایع نوآوری محور انجام میدهند .طبق تحقیقات انجام شده ،هزینه کرد تحقیق و توسعه و
فروش محصوالت جدید با عملكرد شرکتهای دولتی رابطه معكوس دارد .این به این معناست که هزینهکرد باال در تحقیق و
توسعه و افزایش فروش محصوالت جدید درآمدهای شرکتهای دولتی را کاهش میدهد .نكتهی دیگر عدم وجود حقوق
مالكیت فكری است که سبب کمبود نوآوری در چین میگردد.
اگرچه ارتباط میان موسسات تحقیقاتی دولتی ،دانشگاهها و صنایع برقرار شده است ،اما این ارتباطات معموالً از طریق
برنامههای دولت میسر میگردد .جهت افزایش تعامالت و همكاری ها میان دانشگاه و صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیق و
توسعه نیاز است که فعالیتهای بیشتری در زمینه ایجاد اعتماد متقابل صورت بگیرد]. [10
و اما چین در مسیر ایجاد صنعت خودرو رویكردهای متفاوتی را اتخاذ کرده است .از دهه پنجاه میالدی تا اواسط دهه 90
نگاهی بسته اختیار کرده که پس از آن در اواخر دهه  90و قرن اخیر گشودگی بیشتری در برابر صاحبان صنعت و تكنولوژی
خودورسازی جهانی داشته است [ .]11با این تغییر رویكرد ،دولت نیز تالش کرد واحدهای صنعتی کوچک را تجمیع کرده و
گروههای صنعتی بزرگ زیر نظر چند بنگاه ایجاد نماید [ .]12با فراهم آمدن چنین محیطی جریانی از سرمایهگذاری خارجی
توسط خودورسازان جهانی شكل گرفت .پس از پا گرفتن شرکتهای بینالمللی در مناطق آزاد چین ،دولت نیز تالش کرد
قطعهسازان را تقویت کرده و حتی خودروسازان جهانی را ترغیب به حضور قطعهسازانشان در چین کرد و در سوی دیگر سطح
توانمندی قطعه سازان داخلی در چین را نیز ارتقا داد [ .]11با ارتقای قطعهسازان ،دولت سرمایهگذاری مشترک را به عنوان
کانال جدید انتقال تكنولوژی برگزید بدین نحو که هر یک از شرکتهای بزرگ تولید خودرو شریكی بینالمللی انتخاب نموده و
با اتكا به گروه قطعهسازی خود به تولید اقدام نماید .با شكل گیری سرمایهگذاریهای مشترکی چون کرایسلر -جیپ پكن،
جنرال موتورز -گروه صنایع خودروسازی شانگهای و فورد -جیانگ لینگ موتورز ،سطح توانمندی قطعهسازان چینی ارتقای
یافته و دولت قطعهسازان را تشویق به صادارات محصوالت خود و جایگیری در زنجیره قطعهسازان جهانی نمود .خودروسازان
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چینی با سیاستهای وضع شده توانستند قدم به قدم توانمندی تكنولوژیک خود را ارتقا داده و در مرحله بعد با ادغام و تملک
عالوه بر آنكه نیازهای تكنولوژیک خود را مرتفع نمایند به بازارهای جهانی نفوذ بیشتری داشته باشند [ .]13بدین ترتیب چین
توانست پس از تغییر رویكرد خود به بازارهای جهانی ،در گامهایی موثر با ایجاد گروههای صنعتی ،ترغیب همكاری با
شرکتهای خارجی و توجه به صادارات ،صنعت خودرو را شكل دهد .یكی از کنشگران مهم در صنعت خودرو چین نهادهای
واسط بودهاند؛ دولت چین به منظور افزایش ظرفیت جذب شرکتهای داخلی و همچنین رفع نیازهای تكنولوژیک آنها
نهادهای واسطی را در همكارهای بینالمللی درگیر نمود .به طور مثال در همكاری شرکت آئولوس 35با سیتروئن فرانسه عالوه
بر آنكه در چهار الیه همكاری بیش از  400شرکت حضور داشتهاند ،دو نهاد مالی به طور مستقیم و شش نهاد واسط نقش
بازی کردهاند« .موسسه صنعت خودروسازی هوبی» 36به عنوان یک موسسه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه نقش واحد تحقیق و
توسعه و همچنین تطبیق تكنولوژی را برای این شرکت بازی کرده است .مهمترین نهاد واسط در صنعت خودرو چین را
میبایست «انجمن خودروسازان چین» 37دانست .این مجموعه عالوه بر آنكه از سیاستسازان خودروسازی در کنار دولت است،
به شرکتها نیز در زمینه تكنولوژیک و مدیریتی مشاوره داده و همكاری آنها با شرکای خارجی را نیز تسهیل مینماید.

 -2-5ترکیه
خودروسازی در ترکیه در دهه هفتاد میالدی با مونتاژ تحت لیسانس آغاز شده است .این کشور با بومیسازی ،مدرنسازی و
بهروزسازی مدلهای خودرو در سه دهه آخر قرن بیستم ،صنایع قطعهسازی خود را ارتقا داده و با وضع مشوقهای صادراتی
شكل مقبولی به صنعت خودرو داد .با ورود به قرن بیست و یكم ،ترکیه سیاست صنعتی خود را از بازار محافظت شده به
بازارآزاد در صنایع خودروسازی تغییر داد .این تغییر به معنای حرکت به سوی یكپارچهسازی قطعه و تبدیل به مجموعهسازی
در کالس جهانی بوده است .با ارتقای ظرفیت قطعهسازی ،طیف گستردهای از خودرو سازان آسیایی (هیوندای ،تویوتا ،هوندا و
ایسوزو) تا اروپایی و آمریكایی (رنو ،بیامسی ،بنز ،رنو ،فیات ،فورد) با سرمایهگذاری خارجی واحدهای صنعتی را ایجاد کردهاند؛
ترکیه بر خالف چین تمایلی چندانی برای تولید خودرو با برند خود نداشته و متمرکز بر تبدیل به مرکز جهانی قطعهسازی و
مجموعهسازی برای برندهای معتبر است [ 38.]14در این مسیر این کشور توانسته است بیش از  47مجموعهساز جهانی را
ایجاد کند (پس از چک ،لهستان و رومانی چهارمین کشور در مجموعهسازی خودرو) که  35شرکت از آنها در فهرست 100
شرکت برتر مجموعهساز جهان در صنعت خودرو هستند .صنعت خودروسازی در ترکیه عالوه بر نقش برجسته شرکتهای
بینالمللی در انتقال تكنولوژی وامدار حضور دانشگاههای این کشور نیز است (  114مرکز تحقیقاتی در  39دانشگاه فعال در
خلق دانش و ارتقای نوآوری) 39.یكی از موثرترین کنشگران در ایجاد صنعت خودرو ترکیه سازمان پژوهش و فناوری
«توبیتاک -مام» 40است .این موسسه در دهه هشتاد میالدی به عنوان یک سازمان پژوهشی در حوزهی تحقیقات کاربردی با
نام اولیهی موسسه مرمره در زیر مجموعه سازمان عریض و کلیدی توبیتاک تاسیس شد .عالوه بر انجام پروژههای تحقیقاتی
قراردادی برای بخش خصوص و دولتی ،پروژههای حمایت شده از سوی سازمانهای جهانی را نیز انجام میدهد .این سازمان
توانسته است با ارائه خدماتی چون انجام پروژههای تحقیقاتی در حوزههای علمی جدید ،پروژههای توسعهی محصول،
پروژههای آموزشی و خدمات مشاورهای فعالیتهای خلق و انتشار دانش کاربردی را برای خودروسازان مهیا نماید.

35 Aeolus
Hubei Institute Automotive Industry
37 china association of automobile manufacturers: http://www.caam.org.cn/english/
36

38www.invest.gov.tr

http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx
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 -3-5برزیل
برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که برزیل در فرآیند صنعتی شدن قرار گرفت و نظام نوآوری برزیل کم کم
به سمت نهادینه شدن پیش رفت .فرآیند صنعتی شدن در برزیل از اواسط دهه  1950تا اواخر دهه  1970با سیاست
جایگزینی واردات که توسط دولت پیش برده میشد گره خورد ،که یكی از مهمترین پیشرانهای این سیاست استفاده از
سرمایهگذاری و تكنولوژی خارجی برای تولید محصوالت مورد نیاز کشور بود .اتفاق مهمی که در دهه  1980در حوزه فناوری
و نوآوری برزیل رخ داد تشكیل وزارتخانه علم و فناوری در سال  1985بود .بدنبال بحرانهای پیش آمده ،کاهش شدید رشد
اقتصادی برزیل و تورم بسیار باال سیاستهای اقتصادی و توسعه صنعتی برزیل هم دستخوش تغییرات زیادی گردید و
چارچوب نئولیبرالی که مبتنی بر آزادسازی بازار ،مقررات زدایی و خصوصیسازی بود بر برزیل حاکم شد .با عمیق تر شدن
بحران اقتصادی و اجتماعی و تغییرات سیاسی سیاست نوآوری بار دیگر راه خود را به دستور کار دولت باز کرد .اما با فهم
سطحی از نظام نوآوری و رویكرد خطی به نوآوری سیاستها محدود به وزارتخانه علم و فناوری شدند و این وزارتخانه
برنامههای خود را حول سه محور مهم تنظیم نمود .1 :مشوق گذاری برای توسعه فناوری و نوآوری در بنگاهها  .2مشوق گذاری
برای ایجاد زیرساختهای فناورانه و  .3مشوقهایی برای شرکتهای تازه تاسیس شده فناورانه (استارتآپها) .از سال  2003با
ورود لوال به ریاست جمهوری و همچنین پس از آن روسف از سال  ،2011به تدریج تغییرات اساسی در رویكرد به سیاستهای
نوآوری در برزیل بوجود آمد و نوآوری به بخش اصلی استراتژی توسعه برزیل تبدیل شد .سیاست (برنامه) صنعت ،فناوری و
تجارت خارجی ( )PITCEبا روی کار آمدن دولت لوال به اجرا گذاشته شد که اولویت را بر تشویق و ترویج نوآوری در بنگاهها
قرار داده بود .از دیگر اقدامات مهم دولت لوال پیادهسازی یک چارچوب قانونی برای پرورش فعالیتهای نوآورانه است .بدین
منظور الیحههای مهمی چون قانون کاال و قانون نوآوری به کنگره برزیل ارائه و تصویب شدند .هدف این قوانین ایجاد
سازوکارهای جدیدی برای تامین بودجه فعالیتهای نوآورانه بوده است ،از جمله اعطای بودجههای تحقیقاتی به صنعت ،کاهش
بهره وامهای مورد نیاز صنعت که توسط موسسات عمومی داده می شوند و همچنین دگرگونی ساختار مشوقهای مالی برای
تحقیق و توسعه.
در ابتدای صنعتی شدن برزیل این کشور ارتقای صنعت انرژی و صنایع حمل و نقل برای حرکت در مسیر توسعه را در دستور
کار خود قرار داد .و در سال های 1951تا  1954به صنعت خودروسازی روی آورد و بین سال های  1953تا  1955حدود
 5000خودرو تولید کرد و با یک روند فزاینده در سال  130 1962هزار خودرو در برزیل تولید شد] . [15برزیل نخستین
برنامه  5ساله خود را در سال  1965مبتنی بر تراز ارزی و حمایت از صنایع خودروسازی به عنوان سریع ترین و مؤثرترین راه
توسعه صنعتی کشور تدوین کرد .از ویژگی های این سند توسعه ،جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی و ایجاد پیوند بین
بخش های مكمل صنعت خودرو و محدود کردن واردات و اجبار شرکت های خودروساز به تولید با  90تا  95درصد ساخت
داخل بود .اعطای یارانه های گسترده توسط دولت و تضمین بازگشت سرمایه و رشد  20درصدی ساالنه صنعت خودرو بین
سال های  1968تا  1973از نتایج این رویكرد بود .از سال  1973به بعد و به ویژه در زمان بحران نفتی ،کشور برزیل تمرکز
خود را روی توسعه صادرات از طریق ارائه مشوق های صادراتی از جمله معافیت های مالیاتی برای ورود ماشین آالت و
تجهیزات و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (تولیدات صادراتی) قرار داد .در این رویكرد شرکت ها ملزم به انعقاد قراردادهای
درازمدت صادراتی بودند و ساخت داخل شدن  85درصد از خودرو به یک الزام تبدیل شد و سیاست جایگزینی واردات تا سال
 1990حاکم شد.
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در دهه  1990استراتژی توسعه صنعت خودروی برزیل به سمت توسعه صادرات خودرو و قطعات ،خصوصی سازی صنعت
خودرو و حمایت از نوسازی صنعت خودرو معطوف شد و این کار از طریق ارائه مشوق های مالیاتی به منور عرضه های
خودروهای کوچک و مردمی و کاهش تعرفه های واردات (جهت رقابتی شدن صنعت خودرو) پیگیری شد.
در طی سالهای اخیر ،برزیل به انعقاد قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک با پژو ،سیتروئن (فرانسه) ،فیات (ایتالیا) ،بنز
(آلمان) ،و کرایسلر (آمریكا) اقدام نموده است و همچنین سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در صنعت خودرو برزیل توسط
کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا صورت پذیرفته است .برزیل تاتش نموده است تا انتقال تكنولوژی در دورن بنگاه ها با تكیه
و ارتقای فرهنگ سازمانی ،تحقیق وتوسعه ،برنامه ریزی عملیاتی ،اجرا و کنترل و همچنین ارتباط بین افراد] [16به ثمر
بنشیند .در این راستا دو تنگنا در این بخش صنعتی برزیل شناسایی شده است )1( :تاکید بر هماهنگی بجای یكپارچگی در
مدیریت زنجیره عرضه؛ و ( )2کانال های ناکافی ارتباطی میان بخش های خصوصی و دولتی ،که منتهی به خط مشی های
ناکارآمد برای حمایت از خودروسازان با حجم تولید پایین می شود]17[.
مهمترین ویژگی برنامه کشور برزیل برای توسعه صنعت خودرو ،ادغام و اتصال به شبكه جهانی صنعت خودرو از طریق بهره
مندی از مشارکت و سرمایه گذاری خودروسازان جهانی (کرایسلر ،فورد ،فیات ،رنو ،نیسان ،فولكس ،جنرال موتورز ،تویوتا و
غیره) بود .این کار مستلزم فعالیت و حضور  500تأمین کننده بزرگ تراز اول و دوم در کشور برزیل بود که نتیجه عینی آن
ایجاد ظرفیت تولید  3.5میلیون دستگاه در سال است.

 -6بحث و جمعبندی
همانطور که گفته شد نظام نوآوری و توسعه فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه تفاوتهای مهمی با کشورهای
پیشرو صنعتی دارد و بنابراین برای تبیین نقش میانجیهای نوآوری در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه نیازمند
چارچوب تحلیلی هستیم که بتواند این تفاوت را به خوبی نشان داده و نقش کنشگران مختلف در عرصه نوآوری را بازآرایی
نماید .براساس چندین مطالعه تجربی لینسو کیم [ ]18چارچوبی برای چگونگی اکتساب ،جذب و بهبود فناوری در کشورهای
در حال توسعه ارائه داده است که در شكل زیر مشخص است .در حالیكه مسئله اصلی کشورهای درحال توسعه ارتقای نرخ
نوآوری میباشد ،کشورهای در حال توسعه باید به تقویت توانمندیهای فناورانه خود بپردازند که ظهور و بروز این توانمندیها
در بنگاههای یک کشور میباشد.
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شکل  -2توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه برگرفته از []18
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براساس این چارچوب ،کشورهای در حال توسعه در ابتدای صنعتی شدن (و یا در مراحل آغازین رشد یک صنعت) فناوریهای
بالغ را از کشورهای پیشرو کسب میکنند (برای مثال از طریق سرمایهگذاریهای مشترک و یا  )FDIو چون هنوز دارای
توانمندی تولید در سطح مناسبی نیستند شروع به توسعه فرآیندهای تولیدی مینمایند که شامل مواردی همچون مونتاژ و
سرهم بندی ،دستیابی به دانش چگونگی محصول ،توسعه برخی از ویژگیهای خاص محصول ،توسعه نیروی انسانی و تولید
قطعات میشود .در مرحله بعدی ،فناوریهای تولید و طراحی در سطح ملی انتشار مییابند و ممكن است شرکتهای جدید
داخلیای شكل بگیرند و به نوعی فضای رقابتی شكل بگیرد .با بهرهگیری از دانش محلی و توان نیروهای انسانی داخلی صنعت
کشور کم کم وارد مرحله جذب فناوری میگردد؛ بدین معنی که نه تنها فناوری وارداتی بومی میگردد بلكه به تدریج
توانمندی تغییرات جزئی در محصوالت هم بدست میآید .در نهایت کشور از مرحله تقلید و کپی برداری خارج شده و
توانمندی بهبود فناوری و ارائه محصوالت جدید ایجاد میگردد .در ادامه کشور در حال توسعه نه تنها فناوریهای بالغ ،بلكه
فناوریها در حال گذر (فناوریهای رو به رشد) را نیز اکتساب نموده و با جذب و بهبود آنها به تدریج وارد مرحلهای میگردد
که صنعت کشور قادر به کسب فناوریهای نوظهور گشته و در واقع به خلق فناوری نائل میگردد.
بنابراین توسعه صنعت خودرو سازی در یک کشور در حال توسعه همچون ایران دارای  3مرحله گذار است :ویژه(استفاده از
فناوریهای بالغ) ،گذار(استفاده از فناوریهای کلیدی) و سیالیت(استفاده از فناوریهای نوظهور) و در نهایت توانمندی خلق
فناوریها و محصوالت جدید ایجاد میشود .با این تفاصیل و با استفاده از تجارب دیگر کشورهای در حال توسعه در صنعت
خودروسازی و با تاکید بر ویژگیهای این صنعت ،میتوان برای تبیین نقش میانجیهای نوآوری در صنعت خودروسازی
کشورهای در حال توسعه جدول زیر را تشكیل داد.
جدول -4کارکردهای مورد نیاز میانجیهای نوآوری در مراحل مختلف توسعه صنعت کشورهای در حال توسعه

مرحله

ویژه

دروازه بانی و واسطهگری،
کارکردهای میانجیهای
نوآوری در مراحل مختلف آزمایش ،صحهگذاری و
آموزش ،پایش و پردازش
اطالعات

گذار

سیالیت

آینده نگاری و تشخیص،
مجوزهای رسمی و
استانداردها ،پردازش و تولید حمایت از نتایج و مالكیت
و ترکیب دانش ،قانون گذاری فكری،
و مشروعیت بخشی
اعتبارسنجی و ارزش یابی
تجاری سازی

در هرمرحله الزم است سازمانهای میانجیای شكل بگیرند و تقویت شوند که کارکردهای مرتبط به آن مرحله را بتوانند ایفا
کنند و سپس با گذار به مرحله بعد شكلگیری نهادهای میانجی جدیدی که کارکردهای آن مرحله را هدف قرار میدهند باید
مورد توجه قرار بگیرد.
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Innovation Intermediaries and Automotive industry
catch-up in developing countries
Abstract
This study explores the role of innovation intermediaries in development of automotive
industry and the focal point of study is to explain the role of such intermediaries in catchup trajectory of automotive industry. Since diversities among sectors is a critical factor
while studying innovation, features and state of automotive industry is discussed, Then
innovation in automotive industry is contested by using the innovation intermediary’s
framework. After a short literature review on innovation intermediaries, several
intermediaries in automotive industry in Iran and other countries is reviewed. Afterwards
we focus on automotive industry in three developing countries: China, Brazil, and
Turkey. Finally, using these countries experiences and other empirical studies a
framework is extracted to determine innovation intermediaries’ functions and roles in
automotive industry for different stages of industrial development in developing
countries.
Keywords: Innovation intermediaries, Automotive Industry, Developing Countries

