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DEVLET-ÇOK ULUSLU ŞİRKET ORTAKLIĞI 
YOLUYLA SANAYİLEŞME: MALEZYA’NIN 
MİLLİ OTOMOBİL PROJESİNDEN DERSLER*

Prema-Chandra Athukorala **

1. GİRİŞ
Malezya’nın 1980’lerin sonunda başlayıp 10 seneden kısa 
bir süre içerisinde düşük orta gelirli bir ülkeden yüksek 
orta gelirli bir ülke olmasını sağlayan dramatik ekonomik 
dönüşümünde, imalattaki hızlı büyüme büyük bir rol oy-
nadı. Bundan dolayı, endüstriyel geliştirmeyle ilgili mese-
lelerin, günümüzde Malezya’da “ortadirekten diploma al-
mak” konulu güncel tartışma sahnesinde merkezi bir yer 
işgal etmesi anlaşılabilir bir durumdur [1, 2, 3]. Bununla 
birlikte, yavaş endüstriyel geliştirme sürecine ve bunun-
la bağlantılı politika reçetelerine ilişkin çeşitli öngörüler 
şimdiye kadar ağırlıklı olarak ihracata dayalı endüstrilere 
ve özellikle de elektroniğe odaklandı. İronik bir biçimde, 
ithal ikameci evreden ihracat genişlemesi yoluyla küresel 
ekonomiye entegrasyona geçmekte başarısız olan ve bu 
nedenle hayatta kalmak için uzun zamandır süregelen 
pozitif ayrımcılık politikasında kökleşen devlet hima-
yesine yaslanmaya devam eden diğer çeşitli sanayilere 

çok az ilgi gösterilmiştir. Bu makalenin amacı, politika 
tartışmalarında göze çarpan bu açığı, 1980’lerin başın-
da başlatılan devlet destekli endüstrileşme programının 
zirvesi olan milli otomobil (Proton) projesinin akıbetinin 
üzerinde de durarak, Malezya’nın otomobil endüstrisinin 
güncel durumunu ve büyüme yörüngesini irdeleyerek 
resmetmektir. 

Otomobil endüstrisi, birçok ülkede istihdam kaynağı, 
teknolojik uzmanlık ve geriye doğru bağlılık vasıtasıyla 
diğer sektörleri de teşvik ediyor olması nedeniyle, büyü-
me faktörü olarak endüstriyel kalkınmanın hedefi olmuş-
tur. Otomobil, farklı üretim süreçlerini ve faktör oranlarını 
içine alan çok sayıda parçadan ve bileşenden oluşan kar-
maşık bir üründür. Son yirmi yıldan fazla bir süre içerisin-
de, dünya otomobil endüstrisinin yapısında, idaresinde 
ve performansında devasa bir dönüşüm gerçekleşmiş-
tir ve bu durum çevre ülkelerin küresel otomotiv üretim 
ağına katılmasına olanaklar sağlamıştır [4, 5]. Yaklaşık 
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olarak 1980’lerin ortalarına kadar, otomobil firmaları te-
kil ülkelerdeki piyasalara hizmet etmek için o ülkelerde 
üretim merkezleri kurmak suretiyle, ağırlıklı olarak çoklu 
piyasa operasyonlarıyla meşgul oluyordu. O tarihten bu 
yana otomobil endüstrisi imalat, kaynak kullanımı ve pa-
zarlamanın artan bir şekilde uluslararasılaşması ("cross-
national") bakımından küresel olarak gittikçe entegre hale 
gelmiştir. Üretim standartları artan bir şekilde evrensel 
hale gelmiş, buna üretim sürecinde jenerik teknolojiden 
modüler teknolojiye belirgin bir geçiş eşlik etmiştir. Bun-
dan dolayı parça ve bileşen üretimi, çeşitli montajcıların 
tedarikini sağlamak için hızla büyümüştür. Bu bağlamda, 
otomobil üreticileri arasındaki yoğun rekabet, otomobil 
endüstrisinin coğrafi yayılımını, olgun endüstrileşmiş ül-
kelerin ötesine taşımıştır. Düşük maliyetli üretim yerleri 
arayışı, çok uluslu otomotiv şirketlerinin çevre ülkelerde 
yeni bir üretim fabrikaları kurma dalgasına yol açmıştır. 
Bu makale, Malezya’nın neden beklenen kalkınma gös-
tergelerini sağlayan ve uluslararası olarak rekabet edebilir 
bir otomobil endüstrisi geliştirmekte başarısız olduğuna 
ilişkin kavrayışımızı genişletmeyi ve böylece, küresel oto-
mobil endüstrisindeki hızlı yapısal dönüşüm döneminde 
daha iyi sonuçlar elde etmek için politika çerçevesi çizme-
ye yardımcı olmayı hedefliyor.

Makalede beş ana bölüm bulunuyor. Birinci bölümü oluş-
turan bu girişten sonra, Bölüm 2, otomotiv endüstrisi ile 
ilişkili Malezya siyasal rejiminin evrimini gözden geçiri-
yor. Bölüm 3, milli otomobil projesinin rolüne vurguyla, 
otomotiv endüstrisindeki büyümeyi ve yapısal değişimi 
anlatıyor. Bölüm 4, ticaretin serbestleştirilmesi ve küre-
sel otomotiv endüstrisindeki dönüşüm bağlamında milli 
otomobilin karşılaştığı meydan okumaları ve onun nihai 
ölümünü inceliyor. Son bölümde temel bulgular ve poli-
tika çıkarımları özetleniyor.

2. POLİTİKALAR
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi, 
Malezya’da da otomobil endüstrisi, ithal ikamesi yoluyla 
endüstriyel kalkınmanın ilk hedeflerinden biriydi. Eylül 
1963’te, Malezya hükümeti bir otomobil endüstrisinin 
kurulmasını teşvik etme eğiliminde olduğunu duyurdu, 
buna endüstrileşme programına itki vermek için otomo-

bil montajıyla başlanacaktı. Ticaret ve Endüstri Bakanlığı 
(MTI1) otomobil sektörünü yönetmek için Motorlu Taşıt 
Montaj Komitesi (MVAC2) adında, işlevleri arasında fiyat 
yönetimi, ithalat düzenlemesi, yerli içeriklerin özendiril-
mesi ve montajcıların, markaların ve modellerin sayısının 
kontrol edilmesi bulunan departmanlar arası bir daire 
kurdu. Arthur D. Little Inc. tarafından Şubat 1966'da ya-
pılan fizibilite çalışmasına dayanarak koruyucu tarifeler 
getirildi. İlk aşamada tarife oranları, motor kapasitesine 
bağlı olarak montajlı araçlarda %30 ila %80 arasında, ta-
mamıyla demonte (CKD3) kitler ve otomobil parçalarında 
ise %20 ila %30 arasında değişti [6].

İlk montaj tesisi olan Swedish Motor Assemblies (Volvo 
ile ortak girişim) 1967 yılında faaliyete geçti. Sonraki üç yıl 
boyunca hükümet, Malezya’da faaliyete geçmesi için altı 
ayrı montaj tesisine daha onay verdi. 1980 yılına gelin-
diğinde Malezya’da 25 markadan 122 model binek oto-
mobil ve ticari araç üreten 11 montaj tesisi bulunuyordu. 
Fiat, Mitsubishi, Volvo, Honda, Peugeot, Mercedes Benz, 
Toyota, Daihatsu, Ford, Chrysler, Land Rover, Citroën, Ma-
lezyalı (çoğunlukla Çinli) ortaklarla özsermaye ve/veya 
teknik bağlantılar yoluyla montaj faaliyetlerine katıldı. 
1974’e gelindiğinde yıllık yerel olarak montajlanan oto-
mobil sayısı 48.000’a ulaşmıştı. Büyük otomobil parçaları 
üreten firmalar çoğunlukla yabancı, ağırlıklı olarak da Ja-
ponlara ait şirketlerdi [7].

Yerli montaj endüstrisinin doğumundan sonraki birkaç yıl 
içerisinde, yerel olarak montajı yapılan otomobillerdeki 
düşük yurt içi katkı Malezya için büyük bir endişe kaynağı 
haline gelmişti. O zamanlarda, yerli kapsam ortalama ola-
rak %10’dan daha azdı ve çoğunlukla lastik, batarya, boya 
ve filtreyle sınırlıydı, ki bunlar montajlanan bir otomobilin 
değerinin %5’inden azına tekabül ediyordu. 1972 yılında, 
hükümet bir yerlileştirme tedbiri uygulamaya başlayarak, 
1972’de %10 olan yerli kapsamı 1982 yılına gelindiğinde 
%35’e çıkarmayı hedeflemişti [8].

1979 yılında MVAC, yerlileşmeyi daha fazla teşvik etmek 
için ‘zorunlu çıkarma programı’nı gündeme getirdi. Bu 
politika, belirli bileşenleri yerli uygunluk durumlarına 
bağlı olarak ithalat onay listesinden çıkarmak suretiyle, 
yerli parça üreticilerine piyasa fırsatları yaratmayı içeri-

1   “Ministry of Trade and Industry”
2 “Motor Vehicle Assembly Committee”
3 “completely knocked down”
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yordu. 1980’lerin başında, 200 parça ve aksam üreticisi 
vardı ve yine 1980’lerin başına gelindiğinde yerel olarak 
montajlanmış otomobillerdeki yerli kapsam seviyesi %20 
civarına ulaşmıştı [9].

‘Milli otomobil’ politikası

Kasım 1980’de, Ticaret ve Endüstri Bakanı Dr Mahathir 
Mohamad (sonraki yıl başbakan olacaktı) ‘imalat sektö-
rünün temellerini kuvvetlendirmeyi’ hedefleyen devlet 
destekli ağır sanayi projesini ilan etti [10]. Proje, özel ya-
tırımcıların oluşması uzun süren yüksek maliyetli, yüksek 
riskli girişimlere yönelik temkinliliğinin üstesinden gel-
mek için, doğrudan devlet müdahalesinin gerekli olduğu 
ön kabulüne yaslanmıştı. Aynı zamanda devlet desteği, 
Yeni Ekonomik Politika (NEP) ile belirlenmiş etnik yeniden 
bölüşüm hedeflerine ulaşmanın da bir yolu olarak görü-
lüyordu 4.

Kasım 1980’de, bir kamu şirketi olan Malezya Ağır Sanayi 
Birliği (HICOM), yeni ekonomik politikanın uygulanma-
sında en tepeki hükümet organı olarak hareket etmek 
üzere kuruldu. HICOM’un görevi petrokimya, demir ve 
çelik, kağıt ve kağıt ürünleri, makine ve ekipman, genel 
mühendislik, nakliye ekipmanı ve inşaat malzemesi gibi 
alanlarda endüstriler kurmaktı. HICOM’nin endüstrileş-
me programının sembolü, HICOM ve Mitsubishi Motor 
Corporation’ın ortak girişimi olan milli otomobil şirketi 
Perusahaan Otomobil Nasional (Proton) idi. Ortak girişim 
anlaşması Mayıs 1983’te imzalandı. Mitsubishi, özerma-
yenin %30’una katkı koyarken, HICOM’dan gelen bilanço 
da Mitsubishi tarafından tanzim edilen 33 milyon yenlik 
krediyle finanse edildi.

Proton projesi, o zamanlar Güneydoğu Asya’nın milli 
otomobil endüstrisi geliştirmek için devlet tarafından 
yürütülen en iddialı projesi olarak manşetlere çıktı. Ma-
lezya, var olan özel sektör otomobil üreticilerini, devlete 
ait bir işletme ve bir çok uluslu şirket (ÇUŞ) arasındaki or-
tak girişim şirketiyle değiştirmeyi hedefleyen bölgedeki 
ilk (ve şimdiye kadarki tek) ülkeydi. Milli otomobil şirke-
tinden otomobil endüstrisini rasyonelleştirmesi, parça, 
aksam ve diğer yardımcı endüstrileri teşvik etmesi ve 

uzun süredir yabancı sermaye ve yerli etnik Çin sermaye-
sinin egemenliği altında bulunan otomobil endüstrisine 
Bumiputera’nın katılımını artırması bekleniyordu. Proje-
nin başladığı sırada, yurtiçi montaj ÇUŞ tarafından ya tam 
bağlı ortaklıklar ya da yerli firmalarla yapılan ortak girişim 
anlaşmaları yoluyla üstleniliyordu (tam bağlı ortaklıklar 
%27, Çinli firmalarla ortak girişimler %43, Malay firmala-
rıyla ortak girişimler %30 [6].

Ağır sanayi hamlesi altında teşvik için ayrılan otomobil 
endüstrisine ve diğer endüstrilere, yüksek gümrük tarife-
si koruması sağlandı [11]. İlk etaptaki otomobil gümrük 
tarifesi, tamamen sökülüp takılabilir (CKD) kitler ve oto-
mobil parçalarında %40 ila %60 arasında, Proton’a tahsis 
edilmiş 1200cc ve 1600cc motor kapasiteli araçlara en 
yüksek oranlarla birlikte tamamen monte edilmiş (CBU) 
otomobillerde %80 ila %150 arasında değişiyordu. Pro-
ton ayrıca, korumalı piyasadaki çeşitli vergi indirimleri 
ve doğudan olmayan sübvansiyonlar aracılığıyla diğer 
otomobil üreticilerine karşı rekabet üstünlüğü sağlıyor-
du. Proton otomobilleri, CKD kitlerinde uygulamaya yeni 
konan %40’lık ithalat vergisinden ve bunun yanı sıra sa-
tış vergisi, çeşitli oranlardaki ÖTV ve (motor kapasitesine 
bağlı olan) motorlu taşıtlar vergisi gibi iç vergilerden de 
muaftı. Malezya Endüstriyel Kalkınma Kurumu (MIDA6), 
(doğrudan veya kuraldışı olarak) diğer otomobil üreti-
cilerini, (resmi veya gayriresmi olarak) yalnızca proton 
araçlarıyla doğrudan rekabet etmeyen sınırlı kapsamdaki 
modelleri üretmeye zorlamaya başladı [7]. Sonraki yıllar-
da, milli otomobilleri satın almaları için memurlara düşük 
faizli krediler verildi.

1983 yılında, (Kuala Lumpur’a 15 km mesafedeki) Shah 
Alam’da bulunan HICOM’un sanayi bölgesinde ilk Proton 
fabrikası inşa edildi. Fabrika, 1988 yılına kadar kapasite-
yi 120.000'e çıkarma yükümlülüğüyle, 80.000 otomobil 
üretmek üzere tasarlandı. İlk Proton otomobilinde (Pro-
ton Saga, 1300cc ve 1500cc motorla) Mitsubishi Lancer 
temel alındı. 1990’ların sonunda, Janjung Malin’deki Pro-
ton City’de ikinci fabrika, (2. aşamada 500.000’e çıkarma 
yükümlülüğüyle) 250.000 başlangıç kapasitesiyle kuruldu.

4 Malezya hükümeti, 1971 yılında, ulusal birliği ve toplumsal uyumu korumak hedefiyle, daha çok kırsaldaki düşük gelir getiren faaliyetlerle ilgilenen Malaylar (Bumiputeralar) ile ekono-
minin modern sektörleriyle ilgilenen çoğunlukla Çinli diğer etnik gruplar arasındaki ekonomik statü uçurumunu yok etmek için hayli kapsamlı bir pozitif ayrımcılık paketini uygulamaya 
soktu.

5 “Heavy Industries Corporaton of Malaysia”
6 Malaysian Industrial Development Authority”
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kalite endişelerini doğrulayacak standart bir prosedürün 
olmayışı ve Mitsubishi’nin firma içi işlemlerde fiyatları 
belirleme gücü nedeniyle çoğu durumda JCC’nin müda-
halesi hemen hemen faydasızdı. Orijinal ortak girişim an-
laşması kapsamında, Mitsubishi aynı zamanda Proton’un 
diğer rekabetçi kaynaklardan aksam satın alımlarına karşı 
çıktı. Örneğin, Malezya hükümeti tarafından gelecek ne-
sil Proton otomobillerinde kullanılmak üzere Malezya’da 
yüksek kaliteli ABS fren sistemleri üretmek için ortak bir 
girişim kurma denemesinden, Mitsubishi yönetiminin 
muhalefeti nedeniyle vazgeçildi.

Milli otomobilin ihracatı söz konusu olduğunda, Mitsu-
bishi ile yapılan orijinal anlaşma, Proton otomobillerin 
ihracatını de facto olarak kısıtlayan bir içeriğe sahipti: 
Anlaşmaya göre Mitsubishi, iç piyasa için otomobil üre-
timine beş yıl boyunca yardımcı olacaktı. Dr. Mahathir’in 
projenin planlama aşamasında Mitsubishi’ye ihracat ko-
nusunda baskı yapmaması, iç piyasanın hızlı büyümesi-
nin Saga’ların çoğunu soğuracağı varsayımından kaynak-
lanmış olabilir. Bununla beraber, projenin yaşayabilmesi 
için ihracat ihtiyacı, ekonomik krizin ardından yurtiçi oto-
mobil piyasasının çökmesiyle birlikte açık hale geldi. 1985 
yılında Başbakan Mahathir birdenbire, ticari üretimin 
başlamasından iki yıl sonra Proton’a ihracata başlaması 
talimatını verdi. Resmi olarak, Mitsubishi bu teklifi düşün-
me sözü verdi, ancak hiçbir zaman bu söz üzerine hareket 
etmedi. Büyük ihtimalle, Mitsubishi’nin, Japonya, Tayland 
ve diğer yerlerde üretilen 1-3 ve 1-6 litre aralıktaki kendi 
otomobilleriyle doğrudan rekabete girecek bir aracı ihraç 
etmek için pek az nedeni vardı. Üstelik Mitsubishi yöne-
timi, Saga’nın düşük kalitesinin Mitsubishi’nin imajına 
zarar vereceğine ilişkin endişelerini de sık sık dile getirdi.

Yerel tedarik ve ihracat kararları üzerinde yaşanan çıkar 
çatışmasına ek olarak, Malezyalı yetkililer, Mitsubishi’nin 
sağladığı eski teknoloji karşılığında ödenen yüksek yöne-
tim ve teknoloji ücretleri ile Mitsubishi’nin küresel ağından 
ithal edilen yüksek maliyetli otomobil parçaları nedeniyle 
gittikçe daha fazla endişe duyar oldular [9]. Bu faktörler, 
Malezya hükümetini Mitsubishi’yi es geçerek diğer küre-
sel ortaklarla birlik oluşturmaya yöneltti. 

Başbakan Mahathir 1991 yılında, yeni bir düşük orta sınıf 
otomobil piyasası yaratmak amacıyla, doğrudan Proton 
modelleriyle rekabet etmeyen küçük sınıf otomobiller 

Ağır sanayi stratejisinin uygulamaya konulmasından 
dört yıl sonra, Malezya hükümeti, ülkenin bağımsızlığını 
kazandığı 1957’den beri en kötüsü olan dünya emtia fi-
yatlarının çöküşüne yakalandı. Bir önceki beş yılda yıllık 
yaklaşık %8 büyüyen ekonomi, o dönemde Malezya’nın 
ihracat kompozisyonuna hakim olan kalay ve palm yağı 
fiyatlarındaki keskin düşüşün sonucu olarak, 1985-86’da 
%1 daraldı. Resesyonun en kötü vurdukları arasında mo-
torlu araç projesi de bulunuyordu. Bu yetmezmiş gibi, 
zayıflayan ekonomi ve bunun sonucundaki ödemeler 
dengesi açığı, Malezya para birimi ringgitin belli başlı 
ticaret ülkelerinin para birimlerine göre değerinin düş-
mesine neden oldu. Bu durum, Eylül 1985’te imzalanan 
Plaza anlaşmasının ardından Japon yeninin değerindeki 
sert yükselişle birleşince, Proton’un kuruluşundaki yen 
kredisinin ödeme yükü ringgit cinsinden arttı. Yenin de-
ğerinin artmasıyla CKD’lerin ringgit maliyetleri de sert bir 
biçimde yükseldi ve Proton’un üretim maliyetini artırdı. 
Bu istikrarsız ortamda, 1988 yılında hükümet kapasiteyi 
genişletme ve proton otomobillerini ihraç etmeye başla-
ma karşılığında Proton’un yönetimini Mitsubishi’nin yö-
netimi altına almayı tercih etti. 

Proton’un Mitsubishi ile olan birliği, Malezya’nın ulusla-
rarası olarak rekabet edebilir bir milli otomobil endüstrisi 
kurma hedefinin Mitsubishi’nin küresel kâr maksimizas-
yonuyla belirlenen şirket stratejisi hedefiyle uyuşmaz 
olması nedeniyle kısa bir süre içinde büyük bir yük altı-
na girdi. İki faaliyet alanıyla ilgili çıkar çatışmaları ortaya 
çıkmaya başladı: parçaların ve aksamların yerli olarak üre-
tilmesi ve milli otomobilin ihraç edilmesi. İlki söz konusu 
olduğunda, Malezya hükümeti kendi milli otomobilinin, 
Japonya’daki ana şirketinden ithal ettiği parçaları ve ak-
samları kullanan Mitsubishi’nin damga vurduğu bir araç-
tan fazlası olmasını istiyordu. Ortak girişim anlaşmasında 
Mitsubishi, Proton otomobillerindeki yerli kapsamın artı-
rılması hedefini kabul etmişti. Bununla beraber, pratikte, 
onları sık sık ‘kalitesiz’ olarak damgalayarak, yerli aksamla-
rı kabul etmeye gönülsüz davrandı.

Mitsubishi ile milli otomobil için yerli içerik üzerine Or-
tak Koordinasyon Komitesi (JCC7, MTI tarafından otomo-
tiv endüstrisinin yerlileştirilmesini denetlemek amacıyla 
kurulan bir komite) arasında, yerel olarak elde hazır bu-
lunan parça ve aksamların ithalat listesinden çıkarılması 
meselesinde sık sık çatışma yaşanıyordu. Mitsubishi’nin 

7 “Joint Coordinating Committee”
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üretecek ikinci milli otomobil şirketi Perodua (Perusaha-
an Otomobil Kedua veya İkinci Otomobil Kuruluşu) hak-
kındaki planları açıkladı. Mitsubishi’nin aynı motor kapa-
sitesinde küçük sınıf otomobiller üretebilme kapasitesi 
olmasına rağmen, ortak girişim ortağı olarak bir başka 
Japon şirketi (Toyota ile bağlantılı) Daihatsu seçildi. Yeni 
şirket 1993 yılında kuruldu ve 1994 yılında 1.000cc’den 
düşük motor kapasitesi olan ve aynı tarife imtiyazları, ver-
gi iadeleri ve Proton’un sahip olduğu diğer hususi devlet 
destekleriyle birlikte Proton Saga’dan çok daha ucuza mal 
olan ilk otomobilinin (Kanchil) üretimine başladı.

İlk üç Proton modelinin (Saga, Wira ve Iswar) üçünde 
de Mitsubishi platform modeli temel alınmıştı. Bunun 
ardından, makyajlı Proton Saga olan Iswara’nın tasarımı 
için İngiliz mühendislere başvuran Proton, daha sonra iki 
yeni modelin üretimi için Citroën ve onun yerel ortağıyla 
(Diversified Resource Bhd) işbirliği yaptı. 30 Ekim 1996’da 
Proton, küresel otomobil endüstrisindeki önde gelen 
bağımsız mühendislik hizmetleri ve teknoloji tedarikçi-
si Lotus Group International Ltd’nin çoğunluk hissesini 
(%64) elde etti. Lotus, 2004 yılında faaliyete başlayan yeni 
Tanjum Malim fabrikasında üretilecek olan otomobillerin 
(kod adı Wira olan Proton Gen-2 ile başlamak üzere) tasa-
rımıyla meşgul oldu.

Nihayetinde, Mitsubishi Proton’daki hisselerini 2004 yı-
lında Khazanah National BHD’ye (devletin yatırım kolu) 
sattı. Ondan beridir Proton tamamiyle Malezya’nın sahip 
olduğu ve yönettiği bir şirkettir ve Mitsubishi’yle olan 
bağlantısı sadece emsallere uygunluk anlaşmaları aracılı-
ğıyla satın alınan bazı otomobil aksamlarıyla sınırlıdır.

3. PERFORMANS
İlk Proton Saga, 1985 yılının Ağustos ayının sonunda, 
planlanan tarihten neredeyse bir yıl önce Proton montaj 
hattından çıktı. Yeni otomobilin değerinin %47’si yerli 
kapsamdan oluşuyordu, diğer yerel olarak montajı ya-
pılmış araçlarda bu oran %35’ti. O yıl içerisindeki toplam 
satış (70.000 otomobil), tüm binek otomobil satışlarının 
%45’ine karşılık geliyordu. Sonraki iki yıl boyunca, eko-
nomik resesyon nedeniyle üretim 33.500’e geriledi an-
cak 1990 yılında 82.000 birimle hızla toparlanarak top-
lam satışların %70’ini oluşturdu. O zamana gelindiğinde 
yurt içi katkı %80’e ulaşmıştı. 2000 yılına gelindiğinde, 
iki milli otomobil şirketi yurt içi otomobil piyasasının 
%90’ını ele geçirmişti (Tablo 1). 20. yüzyılın sonuna ge-

lindiğinde bu iki şirket 1600cc’nin altındaki otomobille-
rin yurt içi piyasasını neredeyse tamamen ele geçirmişti. 
Yerli olarak üretilen parçaların sayısı, 1985’teki 228’den 
1990’ların sonundaki 4850’ye yükselmişti ve Proton oto-
mobillerindeki yerli içeriğin oranı %80’in üzerine yüksel-
mişti.

Proton’un yurt içi piyasaya hızlı girişi, büyük ölçüde dev-
let politikası tarafından suni olarak yaratılan fiyat rekabe-
tine yaslanmıştı (yukarıdaki bölüme bakınız). İthal edilen 
parçlara yönelik ithalat vergisi imtiyazı ve diğer vergi imti-
yazları sayesinde, Proton başlangıçta kendi otomobilleri-
ni 1-3 ila 1-5 litre sınıfındaki eşdeğer markalara göre en az 
%10 daha ucuz fiyatlandırabildi. Genel gümrük vergisi se-
viyelerindeki artış ve milli otomobil müşterilerine yönelik 
düşük faizli krediler biçimindeki ilave devlet destekleriy-
le birlikte, takip eden yıllarda fiyat farkı daha da arttı ve 
1990’ların sonunda %20 civarına erişti. Proton’un yarat-
tığı ‘rekabet’ karşısında diğer otomobil üreticileri üretim-
lerini dramatik biçimde azalttı, operasyonlarını durdurdu 
(Ford ve Mazda) ya da üretimlerini Proton otomobilleriyle 

Toplam Milli Otomobillerin Payları

(Adet) Toplam Proton Perodua

1985 63857 12.0 12

1990 80420 64.2 64.2

1995 224991 80.2 62.5 17.7

2000 282103 92.7 63.4 29.2

2005 416692 81.9 40.3 34.9

2006 366738 73.8 32.2 41.6

2007 442885 74.7 30.3 42.4

2008 497459 72.3 29.2 43.1

2009 486342 --- --- ---

2010 543594 --- --- ---

2011 535113 59.6 26.4 33.2

2012 552189 52.6 22.5 30.1

Tablo 1. Milli Otomobil Üreticilerinin Yurt İçi Otomobil Satışları ve 
Pazar Payları, 1985-2012 

--- Veri bulunmuyor
Kaynak: 1985-2000: [12]; 2001-09: Malezya Taşıt Tüccarları Birliği
http://www.maa.org.my/info_summary 
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rekabet etmeyen ticari araçlara ve/veya yüksek fiyatlı oto-
mobillere kaydırdı.

Bununla birlikte, yurt içi satışların genişlemesi, Proton'un 
ölçek ekonomilerine ulaşması için yeterli değildi. 1990’lar 
boyunca, yıllık üretimi, tekil bir fabrika için minimum üre-
tim verimliliği ölçeği olan 200.000 birimin altında kaldı 
[6], bunun nedeni ihracat piyasasına girememesiydi. Bun-
dan dolayı Proton, hayatta kalması büyük ölçüde devletin 
İşçi Tasarruf Fonu ve devlet petrol şirketi Petronas aracılı-
ğıyla, periyodik olarak imtiyazlı koşullarda sermaye enjek-
siyonu yapmasına bağlı olan yüksek maliyetli bir üretici 
olarak kalmaya devam etti [13].

İhracat piyasasına nüfuz etmek, 1980’lerin ortasındaki 
resesyon sırasında satışlarının dikey bir biçimde düş-
mesinden beri, Proton’un temel odak noktası oldu. 
Mitsubishi’nin ihracatla uğraşmaya gönülsüz olma-
sı dikkate alındığında, Proton’un Malezyalı yönetimi 
Mitsubishi’den bağımsız piyasa kanalları geliştirmeye 
odaklanmaya başladı. Birçok ülkedeki otomobil satıcıla-
rıyla anlaşma yapmaya çalıştılar, ancak bir Mitsubishi oto-
mobilini Mitsubishi’yle ilgisi olmayan bayiler aracılığıyla 
satmanın göz korkutan bir görev olduğu ortaya çıktı.

1984 yılında Proton, iş dünyasının ünlü Malay simaların-
dan olan Kushiri ile birlik olarak ihracat firması Edarla-
us Enterprise’ı kurmak istedi. 1984’ün sonunda, Proton 
(Edarlaus aracılığıyla), Birleşik Krallık’taki bir otomobil 
satıcısı ve halihazırda ülkedeki ucuz otomobil segmenti 
piyasasının ihtiyacını karşılayan 11 araç markasının dağı-
tımının özel bayilik haklarına sahip Mainland Investment 
ile anlaşma imzaladı. Başlangıçta, Birleşik Krallık’taki 
Japon Teknolojisi, Malezya Stili bayrağı altında yapılan 
Proton Saga tanıtımı bazı başarılar kazandı. Saga, Sovyet 
Lada ve Yugoslav Zastava ile başarılı bir şekilde rekabet 
ederek onları nihai olarak Birleşik Krallık piyasasından 
attı. 1990’ların sonuna gelindiğinde Birleşik Krallık’ta-
ki toplam yıllık Saga satışı 10.000’in üzerine çıkmıştı. 
Bununla birlikte, bu başarı kısa ömürlü oldu. Proton’un 
‘ucuz ancak düşük kaliteli’ imajının üzerinde hızlı bir şe-
kilde daha iyi bir imaj elden Japon ve Kore otomobille-
rinin yoğun rekabetiyle karşılaşınca, takip eden yıllarda 
satışlar sert bir biçimde düşmeye başladı. Toplam satışlar 
2002’de 2.752’den 2008’de 1.518’e, oradan da 2009’da 
960’a geriledi.

Aralık 1986’da, Proton, Bricklin Industries Inc. of New York 
ile bir niyet mektubu imzalayarak, şirketi kârlı ABD piyasa-
sındaki yegane dağıtımcısı olarak tayin etti. Bricklin, ilk yıl 
(1988) 100.000 Saga satma planını gündeme getirdi. An-
cak Bricklin, ABD’li yetkililerden Proton Saga ithalatı için 
teknik onay alamadığı için anlaşmadan çekildi ve sonra-
sında görülen dava Proton’a milyonlarca ringgite mal 
oldu. Anlaşmanın, Proton’un ihraç modelinin Amerikan 
güvenlik standartlarını karşılayamadığı ve Mitsubishi’nin 
yeni yönetim ekibinin (Proton’un yönetimini 1988’in or-
talarında devralmışlardı) kalite güvence konusundaki so-
rumluluğunu basitçe sakınarak ‘örtük reddetme’ yoluyla 
anlaşmadan feragat etmeyi garantiye aldığına ilişkin gay-
riresmi kanıtlar mevcuttu.  

Bunların yanı sıra Proton’un Avustralya, Yeni Zelanda, 
İrlanda, Trinidad ve Tobago, Sri Lanka ve Çin gibi çeşitli 
ülkelerin pazarlarına girme denemesi çok küçük başarılar 
elde etti. Şirket, bu pazarların bazılarından (örneğin Yeni 
Zelanda ve İrlanda) birkaç yıl sonra çıkarken, diğer ülke-
lerdeki satışları, herhangi bir pazar payı kazancı göster-
meksizin, ihmal edilebilir düzeyde kaldı.   

2000’lerin başlarında, toplam satışlar içerisindeki ihracat 
payı %10’dan azdı. Hatta ihracatın şirketin bilançosuna 
net katkısı brüt rakam tahminlerinden daha da azdı çün-
kü Birleşik Krallık ve diğer yurt dışı piyasalarda satılan 
otomobiller Malezya’da satılanlara göre kayda değer bi-
çimde daha düşük fiyatlıydı. Dahası, özel olarak Malezya 
piyasası için tasarlanmış bir otomobilin ihracatı, aracın 
ihraç edilen ülkelerin güvenlik yönetmeliğine uygun ol-
ması için modifiye edilmesini gerekli kılıyordu. Bunun 
anlamı, bu modelleri yapmanın yurt içi piyasada satılan 
modelleri yapmaktan daha maliyetli olduğuydu.

Proton otomobilleri başından itibaren, hatta yurt içi pa-
zarında bile, ‘ucuz otomobil imajı’ndan muzdarip oldu, 
çünkü Proton’un pazarlama stratejisi, piyasaları kazan-
mak için, büyük oranda kaliteden çok fiyata dayalıydı. Dr. 
Mahathir’in ilk Proton Saga’yı Eylül 1985’te Shah Alam 
fabrikasındaki montaj hattından resmi bir törenle çı-
karmasından hemen sonra, yerel mizah figürleri Proton 
Saga’ya ‘Proton Haga’ (‘indirimli fiyat’ Proton anlamına 
gelmektedir) ünvanını verdiler. Bu imaj, hem yerel hem 
de yurt dışı müşterilerinin aklına derin bir şekilde kazındı. 
Proton bu kötü imajı, kalite iyileştirmeleri yoluyla silmede 
başarısız oldu. J.D. Power tarafından yapılan tüketici algısı 
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anketinde, Proton otomobilleri devamlı olarak kullanıcı 
tatmin ölçeğinin en alt sıralarında yer aldı. Yakın zamanda 
Malezya’daki otomobil sahiplerine yönelik ulusal çapta 
yapılan bir ankete göre, 14 marka içerisinde Proton, yal-
nızca diğer Malezya milli otomobili Perodua’nın üzerinde 
yer alarak, sondan ikinci oldu [14].

İhracattaki güven verici olmayan sonuç, yurt içi piyasanın 
küçük boyutunun Proton’un operasyonları üzerinde ciddi 
bir kısıt olmaya devam ettiği anlamına geliyordu; sınırlı 
yurt içi piyasası, birim üretim maliyetini azaltabilecek öl-
çek ekonomilerinin realize olmasını olanaksızlaştırıyordu. 
Kuvvetli bir ekonomik akıl yürütme yerine siyasi menfaa-
tin harekete geçirdiği üretim kapasitesini ikinci ve büyük 
bir fabrika kurarak genişletmek ve otomobil piyasasının 
alt ucunda yer alan tüketicilere hitap eden ikinci milli 
otomobil şirketinin rekabeti de muhtemelen Proton’un 
sorunlarına katkı yaptı.

Malezya ve Tayland’daki otomobil üretimi ve ihracatı Şekil 
1 ve Şekil 2'de karşılaştırılmaktadır. Tayland’la karşılaştır-
ma, Malezya’nın milli otomobil siyasetinin cansız sonuç-

Şekil 1. Malezya ve Tayland’da Otomobil Üretimi(*), 1999-2012 (‘000 birim)

Not: (*) Üretim, ‘binek otomobiller’ ile hafif ticari araçların, ağır ticari araçların, ağır otobüs ve tur otobüslerinin de içinde yer aldığı ‘ticari araçları’ kap-
samaktadır.

Kaynak: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) internet sitesinden (http://www.oica.net) derlenen veriler

larını göstermek için idealdir. 1960’larda ve 1970’lerde, 
Tayland’ın otomotiv endüstrisi siyaseti Malezya’dakine 
çok benzerdi. İthal ikameci endüstrileşme programıyla 
uyumlu bir şekilde, her iki ülkede de devlet, yurt içi piya-
saya hizmet vermek için montaj planları hazırlama konu-
sunda yabancı otomobil üreticilerini ikna etmek amacıyla 
gümrük vergilerini kullandı. Sonrasında yerli kapsam ge-
reksinimleri, başlangıç aşamasındaki otomobil endüst-
risini geriye doğru bağlantı oluşturmaya mecbur kılmak 
için uygulanmaya başladı. Bununla beraber, aşağı yukarı 
1980’lerin ortalarından itibaren Tayland, Malezya’nın dev-
let destekli yurt içi piyasaya yönelik stratejisinden keskin 
bir vazgeçişle, yurt içi otomobil endüstrisini küresel olarak 
entegre edebilmek için, Çok Uluslu Şirketlerin katılımının 
merkezinde durduğu özel sektörün liderliğinde bir büyü-
meyi benimsedi [15, 16].

1990’ların başında iki ülkenin üretim seviyeleri çok fark-
lı değildi ancak takip eden yıllarda fark hızla açıldı (Şe-
kil 1). 2012’ye gelindiğinde, Malezya’nın toplam üretimi 
Tayland’ın toplam üretiminin yalnızca üçte biriydi. Açılan 
farkın başlıca açıklaması, Malezya otomobil endüstrisinin 
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ihracat piyasalarına giremeyişidir (Şekil 2). 1990 yılında, 
toplam otomobil ihracatının (araç ve parça) değeri, Tay-
land’ınki ile kıyaslanabilirdi. Fakat iki ülke arasındaki ih-
racat değeri uçurumu dramatik bir biçimde arttı: 2012 
yılında Malezya’nın ihracatı (271 milyon dolar), Tayland’ın 
ihracatının (19,386 milyar dolar) yalnızca %13’üne denk 
düşüyordu. Yirmi yılı aşkın bir süre boyunca milli otomo-
bil siyasetinin kalıbına dökülen Malezya otomobil en-
düstrisi, yoğun olarak binek araç üretimine odaklanmaya 
devam eder şekilde karakterize ediliyor. İki milli otomo-
bil üreticisine sert genel koruma ve ayrıcalıklı muamele 
altında devam eden binek otomobil üretimine yapılan 
vurgu göz önünde bulundurulduğunda, üretimin içeriği 
ticari araçlara yönelecek şekilde çeşitlenmedi.

4. TİCARET SERBESTİSİ VE MİLLİ OTOMOBİL 
PROJESİNİN ÖLÜMÜ 
Malezya, 1980’lerin sonundaki piyasa eksenli reformla-
rın ve 1995’ten bu yana Dünya Ticaret Örgütü’ne olan 
yükümlülüklerinin parçası olarak, yirmi yılı aşkın bir sü-
redir gümrük vergilerini kayda değer ölçüde düşürdü ve 
ithalat miktarı kısıtlamalarını neredeyse tamamen orta-
dan kaldırdı. Bununla beraber, motorlu araç endüstrisine 
tanınan yüksek gümrük koruması ve yurt içi vergi imti-

Şekil 2. Malezya ve Tayland’ın Otomobil İhracatı, 1990-2012

Kaynak: UN Comtrade veritabanından derlenen veriler

yazları gibi avantajlar, sonraki iki on yıl boyunca ülkenin 
ticari ve endüstriyel siyaset rejiminde büyük bir anomali 
olmaya devam etti.

2005 yılına gelindiğinde, tamamen demonte kitlerdeki 
(CKD) otomobil gümrük vergileri %42 ile %80, tamamen 
montajlı otomobillerde ise %140 ile %300 arasında deği-
şiyordu. Traktör parçaları haricindeki (gümrüksüz) çoğu 
otomobil parçası ve aksamına %25-30 gümrük vergisi uy-
gulanıyordu. 2005 yılı verilere dayanan tahminlere göre, 
motorlu binek araca yönelik korumanın efektif oranı 
%57,1 iken, genel imalattaki ortalama %10’dan azdı [17]. 
Daha önce belirtildiği gibi, devlet aynı zamanda, rakiple-
rine vergi koyarken, milli otomobilleri çeşitli teşvikler yo-
luyla daha ucuz tuttu.

Ticaret ve endüstri siyaset rejimindeki bu anomali hali-
hazırda kıyamet gününe gelmişti. İki milli otomobil üre-
ticisinin tadını çıkardığı sert koruma altında geçen kapalı 
yaşam, Malezya’nın AFTA8 ve diğer bazı büyük ticaret or-
taklarıyla imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının getirdi-
ği serbestleşme yükümlülükleri nedeniyle tehdit altına 
girdi. Yüksek gümrük vergilerini sürdürmek, Malezya’nın 
DTÖ9’ne olan yükümlülükleriyle de uyumlu değildi.

8 “ASEAN Free Trade Agreement”
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Malezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN10) 
ve ASEAN Serbest Ticaret Anlaşması’nın (AFTA, 1992’de 
imzalandı) kurucu üyelerindendir. Malezya, AFTA’nın 
Müşterek Efektif İmtiyazlı Tarifesi (CEPT11) hükmü kapsa-
mında, 2002 yılında, tüm AFTA üye ülkelerinden yapılan 
ithalata uygulanabilir şekilde 8.764 gümrük vergisini 0 
ila %5 arasına düşürdü. Bununla beraber, Malezya yurt 
içi otomobil endüstrisinin karşı karşıya kaldığı güçlük-
leri göz önünde bulundurarak, otomobil ürünlerini 
(218 gümrük vergisi türü) CEPT planına dahil etmeme 
konusunda AFTA’nın onayını aldı. Ertelenen indirim yü-
kümlülükleri 1 Ocak 2008 tarihinde yerine getirildi. 2010 
yılında uygulanacak bir sonraki CEPT kesintileriyle, ser-
best ticaret anlaşması içi ticaretteki tüm ithalat vergile-
rinin bertaraf edilmesi bekleniyordu. CEPT düzeni aynı 
zamanda, (toplam katma değerin %40’ı kriterine daya-
narak) “Made in ASEAN” olarak değerlendirilen mallara 
(araçlar dahil) yönelik ayrımcılık yapan üye ülkelerdeki 
tüm gümrük ve gümrük dışı engellemeleri yasaklıyordu. 
Bu da demek oluyor ki, iki milli otomobil şirketinin tadı-
nı çıkardığı imtiyazlı ÖTV ve diğer ayrıcalıklı muameleler 
AFTA ile uyuşmuyor. Malezyalı yetkililer henüz bu taah-
hütleri ne zaman yerine getireceklerini açıklamış değiller, 
ancak bir kere uyulduğunda, iki milli otomobil şirketinin 
parça ve aksam ithalatı vergilerinden %50 indirim ve yurt 
içi ÖTV imtiyazları yoluyla elde ettiği fiyat avantajının 
çoğu ortadan kalkacaktır. Bazı geçici tahminlere göre, bu 
imtiyazlar, kıyaslanabilir ithal otomobillerin, Proton ve 
Perodua tarafından üretilen otomobillerden %30 ila %60 
arasında daha pahalı olmasını sağladı.

CEPT düzeni kapsamındaki gümrük vergisi indirimleri, iki 
milli otomobil şirketini şimdiden, diğer AFTA üyesi ülkeler-
de, özel olarak da Tayland’da halihazırda üretim merkez-
lerini kuran uluslararası otomobil üreticilerin rekabetine 
maruz bırakmaya başladı. Proton satışları %35 daralmayla 
2005 yılında 166.118’den 2006 yılında 115.538’e düştü. 
2007 yılında Proton, Malezya pazarındaki en çok satan 
pozisyonunu, 1985 yılından beridir ilk kez kaybetti. İki şir-
ketin müşterek pazar payı da, yabancı otomobil üreticile-
rinin Malezya’da monte edilen otomobillerde artışa başla-
masıyla birlikte (Tablo 1), son yıllarda inişe geçti (2000’de 
%92,7’den 2012’de %52,6’ya). 2006 mali yılında Proton 23 

milyon dolarlık zarar açıklarken bu rakam 2007’de yükse-
lerek 46 milyon dolar oldu. Ocak 2008’de devlet, hasta-
lıklı otomobil üreticisinin mali pozisyonunu desteklemek 
amacıyla, 830.000 hissesini satın alması için EPF’yi ayarla-
dı. Görünen o ki, Perodua’nın ithalat rekabeti karşısındaki 
göreli direnci, otomobil piyasasının ucuz segmentindeki 
rekabet üstünlüğünü yansıtıyor [18].

O dönemlerde, Malezya siyaset çevrelerinde, yeni reka-
betçi piyasa ortamı içerisinde Proton’un yabancı bir şir-
kete satılacağı spekülasyonu vardı. Oysaki bu seçenek 
yalnızca milli bir kahramanı kaybettirecek herhangi bir 
hamlenin siyasi hassasiyeti nedeniyle değil, aynı zaman-
da olası istihdam kayıpları ve yıllar içinde Proton’un etra-
fında inşa edilmiş tedarikçi/tüccar ağını bozacağı için de 
siyaseten makbul değildi. Proton’a otomobil parçası te-
darik eden firmaların çoğuna, iktidardaki UMNO partisi-
nin destek tabanının belkemiği olan bumiputera iş adam-
ları sahipti [13]. Uygulanabilir tek seçenek, Proton’un yurt 
içindeki ve küresel piyasalardaki rekabet edebilirliğini 
artıracak stratejik bir ortak bulmaktı.

Proton, Ekim 2004’te, stratejik bir ortaklık kurmak için 
Alman Volkswagen AG ile müzakerelere başladı. Öneri-
len ticari bağ kapsamında, Proton Volkswagen Group’un 
üstün teknik kapasitesine ve teknolojisine erişim sağlaya-
bilecekti. Volkswagen, Alman otomobil devinin zayıf bir 
varlığının bulunduğu Güneydoğu Asya pazarına montajı 
yapılan otomobilleri ihraç etmek için, Proton’un Tanjung 
Malim fabrikasındaki atıl kapasiteden yararlanacaktı. 
Ocak 2006’da, Proton ortaklık görüşmelerinin sona erdi-
ğini duyurdu. Medyadaki yorumlara göre, Proton’un ya-
bancı bir şirketin önemli bir hisse sahibi olmasını ya da 
büyük bir yönetici rol edinmesini reddetmesi nedeniyle 
görüşmeler suya düşmüştü. Bu beklenmedik açıklama, 
Proton’un hisse senedi fiyatlarının, son yedi yıldaki en 
düşük seviyeye gerileyerek bir gecede %19 düşmesine 
neden oldu. PSA Peugeot Citroën (Ocak 2007) ve General 
Motors (Şubat 2007) ile daha sonra yapılan görüşmeler 
de başarısız oldu.

Volkswagen ile yapılan müzakerelerin çökmesinin ardın-
dan, Proton ironik bir biçimde yardım için eski ortak gi-
rişim ortağı Mitsubishi’ye yöneldi. Eylül 2008’de Proton 

9 Dünya Ticaret Örgütü
10 “Association of the South East Asian Nations”
11 “Common Effective Preferential Tariff”
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ve Mitsubishi teknik işbirliği anlaşmasını müzakere etme 
konusunda anlaşmaya vardı [19]. Bu düzenlemeyle, Pro-
ton mevcut modellerinden birinin (Waja) yerini almak 
üzere Japonya'da üretilen bir Mitsubishi aracını tedarik 
edecek ve Mitsubishi de Persona’yı ve Proton’un daha 
sonra çıkacak çok amaçlı aracını alarak belirli piyasalarda, 
Mitsubishi’nin piyasa ağları aracılığıyla pazarlayacak. An-
laşma aynı zamanda Mitsubishi ile Proton’un, yurt içinde 
ve uluslararası piyasalarda satılmak üzere ortaklaşa küçük 
hatchback otomobil (alana ve daha fazla yakıt ekonomi-
sine sahip A-sınıfı otomobil) geliştirmesini de içeriyor. 
Mitsubishi, anlaşma kapsamında Proton’a herhangi bir 
özsermaye katkısı sunma niyetinde olmadığını açık bir 
biçimde ifade etti.

Proton, Mart 2009’da, ABD merkezli yeni bir otomobil 
üretim girişimi olan Detroit Electric ile üretim paylaşım 
anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında, Detroit Electric 
Proton’un sedan otomobil ve hatchback üretim plat-
formlarında, Proton’un var olan modelleriyle karışma-
ması için stil değişiklikleriyle birlikte, elektrikli otomobil 
üretecek. Proton ise, Güneydoğu Asya’da satmak için 
Detroit Electric’in sürüş sistemlerini kendi otomobille-
rinde kullanacak. Detroit Electric ilk yıl Malezya’da yapı-
lan 40.000 otomobili, 2012’ye kadarsa 270.000 otomo-
bili küresel olarak satmayı hedefliyordu. Bununla birlikte 
piyasa araştırmacıları yeni girişimin başarısına ilişkin 
şüphelerini belirtiyorlar: geçtiğimiz sene şirket test sü-
rüşü için muhtemel ABD’li satıcıları davet ettiğinde, yeni 
elektrikli otomobil karışık sonuçlar verdi [20].

Mitsubishi’yle yapılan yenilenmiş üretim işbirliği, 
Proton’un yurt içi pazar payındaki keskin daralmayı önle-
mede veya toplam satışlardaki eksilmeyi ihracat genişle-
mesi yoluyla kontrol etmede başarısız oldu. Nihayetinde, 
Ocak 2012’de, en düşük fiyat olan 330 milyon dolara, oto-
mobil montajına kayda değer bir ilgisi olan yatırım hol-
dingi DRB-HICOM’a satıldı. DRB-HICOM Malezya’da Tata, 
Honda, Isuzu, Suzuki, Mercedes Benz ve Volkswagen için 
otomobil montajı yapıyor. Şirket, şu sıralar Volkswagen’le 
işbirliği içinde, 1 milyar doların üzerindeki ortak girişimle 
birlikte, Proton’u yeniden yapılandırıyor.

5. SON SÖZ
Bir Çok Uluslu Şirket ile işbirliği içerisindeki devlet mer-

kezli bir milli otomobil endüstrisi olan Malezya deneyimi, 
ülkenin ticari serbestleşme taahhütleri tarafından zincir-
lerinden kurtulmuş hızla küreselleşen bir dünya piyasası-
nın rekabet baskısına direnemeyen, yüksek maliyetli ve 
rekabet gücü olmayan bir yurt içi otomobil endüstrisi ya-
rattı. Uluslararası rekabet gücü yüksek bir milli [otomobil 
endüstrisi] inşa etme rüyasının trajik bir sonla bitmesinin 
nedeni, projenin temellerinden kaynaklanıyordu. Yeni se-
çici sanayileşme atağı sık sık Japonya ve Kore örneklerine 
(bundan dolayı ‘doğuya bakma siyaseti’ terimi 1981’de 
Mahathir tarafından icat edildi) benzeme denemesi ola-
rak mantıklı kılınsa da, pratikte milli otomobil projesi 
büyük ölçüde geleneksel ithal ikameci ölçütlere dayan-
dı. İki milli otomobil şirketi devamlı olarak sert gümrük 
korumasıyla ve çeşitli vergi imtiyazlarıyla desteklenirken, 
potansiyel özel sektör rakiplerine, bu rakiplerin perfor-
mansları piyasa temelli performans normlarına tabi tu-
tulmaksızın, kısıtlamalar getirildi. Kore’den farklı olarak, 
özellikle ticaret koruması ve diğer devlet desteklerinde 
ihracat performansı şartı aranmadı. İhracat performansı, 
daha sonraları ilave bir performans kriteri yapıldı; ancak 
etkili olmadı çünkü orijinal ortak girişim anlaşmasının bir 
parçası değildi.

Kısıtlı bir yurt içi piyasasının sınırları içerisindeki üretim 
genişlemesi, Proton’un ölçek ekonomilerine erişmesi ye-
terli değildi. Daha sonraki ihracat genişletme denemeleri, 
ortak girişim ortağı olan Mitsubishi’nin tarafındaki kesin 
yükümlülük eksikliği nedeniyle başarısızlığa uğradı. Pro-
ton, Mitsubishi’den bağımsız olarak ihracat piyasalarına 
girmek için çok sayıda deneme yaptı, ancak bir Mitsubishi 
otomobilini, Mitsubishi’yle ilgisi olmayan bayiler aracılı-
ğıyla satmanın göz korkutan bir görev olduğu ortaya çık-
tı. İhracat fiyaskosu dikkate alındığında, Proton, hayatta 
kalması kritik biçimde gümrük koruması, vergi imtiyazları 
ve içinde imtiyazlı koşullarda yapılan periyodik sermaye 
enjeksiyonlarının da bulunduğu diğer ayrıcalıklı mua-
meleler aracılığıyla devletin desteğine bağlı olan, yüksek 

maliyetli bir üretici olarak kalmaya devam etti.
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